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COMARCAS

Terceira Entrância

Comarca de Alta Floresta

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003128-17.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE OLIVEIRA ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANSSIELY LONGHINI CARLOS POSSAMAE OAB - MT0019968A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Processo: 1003128-17.2017.8.11.0007. REQUERENTE: JOSE 

OLIVEIRA ARAUJO REQUERIDO: BANCO LOSANGO S.A. - BANCO 

MULTIPLO Vistos. Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, 

INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, especificarem 

as provas que ainda pretenda produzir, justificando sua pertinência, sob 

pena de indeferimento. CONSIGNO que o decurso do prazo, implicará no 

silêncio pela inexistência e concordância, respectivamente. Decorrido o 

prazo, com ou sem manifestação, CERTIFIQUE-SE. Cumpra-se, expedindo 

o necessário.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000887-36.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI MENDES CRUZ (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Processo: 1000887-36.2018.8.11.0007. AUTOR(A): MARLI 

MENDES CRUZ RÉU: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos. Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da 

lide, INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

especificarem as provas que ainda pretenda produzir, justificando sua 

pertinência, sob pena de indeferimento. CONSIGNO que o decurso do 

prazo, implicará no silêncio pela inexistência e concordância, 

respectivamente. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

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

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002102-47.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MAGAZINE LUIZA S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA OAB - SP0032909A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (RÉU)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Processo: 1002102-47.2018.8.11.0007. AUTOR(A): 

MAGAZINE LUIZA S/A RÉU: MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA Vistos. 

Trata-se de ação anulatória de ato administrativo com pedido de tutela de 

urgência proposto por Magazine Luiza S/A contra o Município de Alta 

Floresta-MT, ambos devidamente qualificados. Alega a parte autora, em 

síntese, que em decisão do PROCON/MT no processo administrativo FA 

0114-000.412-0, que tramitou no Procon vinculado ao ente público 

requerido, ela foi condenada ao pagamento de multa no valor de R$ 

22.470,00 (vinte e dois mil e quatrocentos e setenta reais), por suposta 

infração consumerista. Argumenta inicialmente que ofereceu proposta de 

acordo para o (a) consumidor (a) reclamante na via administrativa, 

contudo, sem justificativa a proposta foi recusa, sendo posteriormente 

aplicada multa, em valor exorbitante por não condizer com a suposta 

infração cometida, ofendendo, de sobre maneira, os princípios da 

razoabilidade e da verdade real. Pleiteou, em sede de antecipação dos 

efeitos da tutela, impedir a inscrição da multa em dívida ativa, evitando os 

seus gravosos efeitos, até o julgamento definitivo dessa demanda. A 

inicial veio acompanhada com diversos documentos. Em decisão de Id. 

13668790 o pedido de antecipação de tutela foi deferido, condicionado ao 

depósito judicial integral do valor da dívida (art. 151, inc. II, do CTN e 

Súmula 112 do STJ). A parte autora juntou aos autos apólice de seguro no 

valor integral da dívida (Id. 13969011). O Município de Alta Floresta-MT 

ofertou contestação ao Id. 14287325, requerendo a improcedência dos 

pedidos iniciais. Ao Id. 14338279 o ente público municipal se manifestou 

pela não suspensão do crédito exequendo em virtude de não ter sido 

efetuado depósito judicial, assim como determinado na decisão inicial. 

Vieram-me os autos conclusos. É o relato do necessário. DECIDO. Sem 

delongas, em relação à manifestação de Id. 14338279 em que a parte 

requerida requer que o crédito exequendo não seja suspendido, entendo 

que a parte demanda está coberta de razões. A saber, o tema em tela é 

matéria de Súmula do STJ e Recurso Repetitivo, tendo os tribunais pátrios 

têm adotado o entendimento de que a apólice de seguro não possui o 

condão de suspender o crédito quando for seguido o rito do CTN. Para 

ficar mais claro, transcrevo o que segue: “SÚMULA N. 112 - O depósito 

somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em 

dinheiro”. “TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. (...) SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO 

TRIBUTÁRIO. ART. 151 DO CTN. INEXISTÊNCIA DE EQUIPARAÇÃO DA 

FIANÇA BANCÁRIA AO DEPÓSITO DO MONTANTE INTEGRAL DO TRIBUTO 

DEVIDO PARA FINS DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. SÚMULA 

112/STJ. (...) 1. A fiança bancária não é equiparável ao depósito integral 

do débito exequendo para fins de suspensão da exigibilidade do crédito 

tributário, ante a taxatividade do art. 151 do CTN e o teor do Enunciado 

Sumular n. 112 desta Corte, cujos precedentes são de clareza hialina: 

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTARIO. MANDADO DE SEGURANÇA. 

SUSPENSÃO CAUTELAR DA EXIGIBILIDADE DO CREDITO TRIBUTARIO. 

DEPOSITO EM TDAS OU FIANÇA BANCARIA. IMPOSSIBILIDADE. (...) 2. O 

art. 151 do CTN dispõe que, in verbis: 151. Suspendem a exigibilidade do 

crédito tributário: I - moratória; II - o depósito do seu montante integral; III - 

as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do 

processo tributário administrativo; IV - a concessão de medida liminar em 

mandado de segurança. V ? a concessão de medida liminar ou de tutela 

antecipada, em outras espécies de ação judicial; (Incluído pela Lcp nº 104, 

de 10.1.2001) VI ? o parcelamento." 3. Deveras, a suspensão da 

exigibilidade do crédito tributário (que implica óbice à prática de quaisquer 

atos executivos) encontra-se taxativamente prevista no art. 151 do CTN, 

sendo certo que a prestação de caução, mediante o oferecimento de 

fiança bancária, ainda que no montante integral do valor devido, não 

ostenta o efeito de suspender a exigibilidade do crédito tributário, mas 

apenas de garantir o débito exequendo, em equiparação ou antecipação à 

penhora, com o escopo precípuo de viabilizar a expedição de Certidão 

Positiva com Efeitos de Negativa e a oposição de embargos. (Precedentes: 

AgRg no REsp 1157794/MT, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 16/03/2010, DJe 24/03/2010; AgRg na MC 15.089/RJ, 

Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 

16/04/2009, DJe 06/05/2009; AgRg no REsp 1046930/ES, Rel. Ministro 

MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/03/2009, 

DJe 25/03/2009; REsp 870.566/RS, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, 

PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/12/2008, DJe 11/02/2009; MC 12.431/RS, 

Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 

27/03/2007, DJ 12/04/2007; AgRg no Ag 853.912/RJ, Rel. Ministro JOSÉ 

DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/11/2007, DJ 29/11/2007 ; 

REsp 980.247/DF, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, 

julgado em 16/10/2007, DJ 31/10/2007; REsp 587.297/RJ, Rel. Ministro 

JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/10/2006, 

DJ 05/12/2006; AgRg no REsp 841.934/RS, Rel. Ministro FRANCISCO 
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FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/09/2006, DJ 05/10/2006) (...) 

(REsp 1156668/DF, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 

24/11/2010, DJe 10/12/2010)”. Portanto, a antecipação de tutela não pode 

efetivada em dado momento, contudo, verifica-se nos autos que a parte 

autora está agindo de boa-fé e em que pese não ter efetuado depósito 

judicial apresentou um meio para caucionar o feito e por tal medida, 

considero pertinente oportunizar a parte autora a efetuar o depósito 

judicial sob pena de revogação da medida outrora deferida. Ademais, com 

a contestação apresentada seria oportunizada a parte autora impugnar a 

contestação, assim, em aproveitamento ao ato, além da própria 

impugnação DETERMINO que a parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, 

comprove o depósito judicial do valor integral da dívida para dar efeitos à 

decisão de Id. 13668790. Transcorrido o prazo, CERTIFIQUE-SE. 

Cumpra-se o necessário.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 30620 Nr: 1341-24.2004.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos Alberto Cordovez - Espólio, Silmara Simões 

Salzedas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arcino Marino da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELENITA EGINA DE ASSUNÇAO 

CARVALHO - OAB:20643/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco Antônio Sophia 

Dorado - OAB:20343/MT, Suetônio Paz - OAB:5.203-B

 Nos termos da Legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

os presentes autos com a finalidade de intimação do(s) da(s) parte autora, 

para no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestar, requerendo o que 

entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 104964 Nr: 154-63.2013.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Pellegrini Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13994-A/MT, Mariana Marques de Mendonça - 

OAB:16.067-MT, Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

os presentes autos com a finalidade de intimação do(s) procurador(s) 

da(s) parte autora, para no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar acerca 

da certidão do Sr. Oficial de Justiça.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 136921 Nr: 1357-55.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luzinete Nunes Ferraz Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MS Moda em Couro (Anita Calçados)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elisabete Aparecida da Silveira 

Araújo da Silva - OAB:8341-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniele Yukie Fukui - 

OAB:13.589/MT, JOYCE BRAGA - OAB:19496/O, Wilmar David Lucas - 

OAB:4.136-A

 Vistos.

Cuida-se de Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização 

por danos morais com pedido de antecipação dos efeitos da tutela 

ajuizada por Luzinete Nunes Ferraz Pereira em face de Anita Calçados – 

Tobelli Comércio de Calçados LTDA, ambos já qualificados.

A petição inicial veio instruída com diversos documentos.

Recebida a inicial (fls. 25/26 verso), postergou-se a análise da 

antecipação dos efeitos da tutela.

Entre um ato e outro, em manifestação, as partes peticionaram nos autos 

informando a realização de acordo, pugnando pela sua homologação (fls. 

101/102).

Às fls. 103, a parte requerida juntou comprovante de pagamento do valor 

acordado em transação.

 Vieram-me os autos conclusos.

É a síntese do necessário. FUNDAMENTO E DECIDO.

Considerando a manifestação de vontade das partes exarada 

conjuntamente, HOMOLOGO por sentença, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado entre as partes (fls. 

101/102), cujas cláusulas e condições passam a fazer parte integrante da 

presente, uma vez que são elas maiores, capazes, estão representadas e 

os direitos em questão são disponíveis.

O acordo pretende pôr fim à presente ação, ficando estabelecido que a 

requerida pagará à autora, a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) 

como pagamento integral da ação.

Em consequência, JULGO EXTINTO o presente feito com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, “b”, do CPC/2015.

Sem custas nos termos do artigo 90, § 3º, do CPC.

Sem condenação em honorários, uma vez que já quitados.

Certificado o trânsito em julgado, após as formalidades legais, 

ARQUIVEM-SE imediatamente os autos, com as baixas e anotações de 

estilo.

Cumpra-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 8064 Nr: 20-37.1993.811.0007

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geni Roque

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Natalino Rondon (Espólio), Valter Rondon (ou 

Rondão), Fatima de Jesus Rondon, Vanderlei Rondon ( ou Rondão)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo Marcatto Cirino 

- OAB:7835/MT, Rosangela Pendloski - OAB:3256/MT

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

OAB:5476/MT, Luis Augusto Cuissi - OAB:14430-A/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 012/2017, 

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

requerida para, no prazo de 05 dias, providenciar o pagamento das custas 

processuais no importe de R$ 1.643,06 (um mil e seiscentos e quarenta e 

tres reais com seis centavos), a que foi condenado nos termos da r. 

sentença de folha 221-226.

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

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

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

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

e preencher o valor das custas. Mandar gerar a guia, o sistema vai geral 

um boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia paga no protocolo geral do fórum de Alta Floresta aos cuidados da 

Central de Arrecadação e Arquivamento. Sob pena de o referido débito 

ser remetido ao Departamento de Controle de Arrecadação-DCA/TJMT, 

para fins de encaminhamento do nome do devedor a protesto (Provimento 

88/2014-CGJ) e anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 118258 Nr: 6151-90.2014.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vicente da Riva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador do Estado de Mato 

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alana Gabi Sicuto - 

OAB:18.450/MT, Aparecida Scatambuli Sicuto - OAB:16.343-O/MT, 

Fabíola De Carli - OAB:9469/MT, Gustavo Sutilo Martins - 

OAB:13182-B/MT, Nilton Nunes Gabriel - OAB:4342-B, Sandro 

Nasser Sicuto - OAB:5126-A/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 012/2017, 

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

executada para, no prazo de 05 dias, providenciar o pagamento das 

custas processuais no importe de R$ 783,81 (Setecentos e oitenta e tres 

reais com oitenta e um centavos), a que foi condenado nos termos da r. 

sentença de folha 60. Este valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 
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413,40 (quatrocentos e treze reais com quarenta centavos) para 

recolhimento da guia de custas e R$ 370,41 (trezentos e setenta reais 

com quarenta e um centavos) para guia de taxa Judiciária.

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

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

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

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

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

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

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

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

Arrecadação e Arquivamento. Sob pena de o referido débito ser remetido 

ao Departamento de Controle de Arrecadação-DCA/TJMT, para fins de 

encaminhamento do nome do devedor a protesto (Provimento 

88/2014-CGJ) e anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 11056 Nr: 363-52.2001.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Invest Fomento Mercantil Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Roberto Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandro Tarcísio Almeida 

da Silva - OAB:4677, Maurício Aude - OAB:4667, Pedro Sylvio Sano 

Litvay - OAB:2.581-E, Samuel Richard Decker Neto - OAB:4965, 

Soraide Castro - OAB:MT 7016

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 012/2017, 

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

autora para, no prazo de 05 dias, providenciar o pagamento das custas 

processuais no importe de R$ 170,24 (cento e setenta reais com vinte e 

quatro centavos), a que foi condenado nos termos da r. sentença de folha 

54-55.

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

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

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

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

e preencher o valor das custas. Mandar gerar a guia, o sistema vai geral 

um boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia paga no protocolo geral do fórum de Alta Floresta aos cuidados da 

Central de Arrecadação e Arquivamento. Sob pena de o referido débito 

ser remetido ao Departamento de Controle de Arrecadação-DCA/TJMT, 

para fins de encaminhamento do nome do devedor a protesto (Provimento 

88/2014-CGJ) e anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 6849 Nr: 343-66.1998.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Conselho Regional dos Representantes Comerciais do 

Estado MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilberto Henrique Florent Vaes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thais Pereira Schmidt - 

OAB:11.361/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 012/2017, 

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

exequente para, no prazo de 05 dias, providenciar o pagamento das 

custas processuais no importe de R$ 253,08 (duzentos e cinquenta e tres 

reais com oito centavos), a que foi condenado nos termos da r. sentença 

de folha 42/43. Este valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 

217,44 (duzentos e dezessete reais com quarenta e quatro centavos) 

para recolhimento da guia de custas e R$ 35,64 (trinta e cinco reais com 

sessenta e quatro centavos) para guia de taxa Judiciária.

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

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

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

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

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

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

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

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

Arrecadação e Arquivamento. Sob pena de o referido débito ser remetido 

ao Departamento de Controle de Arrecadação-DCA/TJMT, para fins de 

encaminhamento do nome do devedor a protesto (Provimento 

88/2014-CGJ) e anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1004052-91.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DERCIO VILMAR KYNAST (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO DOS SANTOS CEZAR OAB - MT0014428A (ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA GELIA NONATO FREIRE (REQUERIDO)

RADMILA FREIRE KYNAST (REQUERIDO)

DILSON LEONIR KYNAST (REQUERIDO)

DOUGLAS FREIRE KYNAST (REQUERIDO)

MARIA GLORIA FERREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Processo: 1004052-91.2018.8.11.0007. REQUERENTE: DERCIO 

VILMAR KYNAST REQUERIDO: MARIA GLORIA FERREIRA DA SILVA, 

DILSON LEONIR KYNAST, MARIA GELIA NONATO FREIRE, DOUGLAS 

FREIRE KYNAST, RADMILA FREIRE KYNAST Vistos. 1) DEFIRO a abertura 

do inventário em relação aos bens deixados por Armindo Kynast, o qual 

seguirá a forma de Arrolamento, na forma do artigo 664 c/c 659 e 

seguintes do CPC/15. 2) Nomeio como inventariante o requerente Dércio 

Vilmar Kynast, independente de compromisso, que deverá apresentar as 

declarações nos 20 (vinte) dias subsequentes, caso ainda não tenha 

apresentado. 3) Em atenção ao Provimento nº 56/2016, determino que à 

inventariante apresente certidão de inexistência de testamento em relação 

ao de cujus, assim como certidão de dependentes junto à autarquia 

previdenciária. 4) Prestadas as primeiras declarações, CITEM-SE 

eventuais herdeiros. 4.1) Sem prejuízo, INTIMEM-SE as Fazendas Públicas 

da União, do Estado de Mato Grosso e do Município de Alta Floresta-MT, 

bem como ABRA-SE vistas ao Ministério Público. 5) Após, vistas às 

partes, em Cartório, pelo prazo comum de 10 (dez) dias, para a 

manifestação acerca das primeiras declarações. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Decisão Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1004218-26.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

IVAN ALAIKO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURO HALAIKO OAB - 274.762.359-91 (REPRESENTANTE)

DARUICH HAMMOUD OAB - MT0008101A (ADVOGADO(A))

RAISSA CAROLINA DE OLIVEIRA TELES OAB - MT23016/O 

(ADVOGADO(A))

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

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Processo: 1004218-26.2018.8.11.0007. REQUERENTE: IVAN 

ALAIKO REPRESENTANTE: LAURO HALAIKO Vistos. Trata-se de ação de 

autorização de judicial de com expedição de alvará para o levantamento 

de valores ajuizada por Ivan Alaiko representado por seu curador Lauro 

Halaiko, ambos qualificados na exordial. Alega a parte autora que o Sr. 

Lauro foi nomeado curador do Sr. Ivan em sentença proferida no 

processo de Código Apolo n° 68600, sendo providenciado tudo para a 

devida regularização do fato. Aduz ainda, que o o curatelado possui o 

montante aproximado de R$ 4.762,72 (quatro mil e setecentos e sessenta 

e dois reais e setenta e dois centavos), depositados em conta poupança 

de sua titularidade e que tal quantia está sem movimentação desde 2012, 

em virtude do curatelado iniciar o uso de outra conta para receber seu 

benefício, assim, para reaver os valores, requer a parte autora a 

expedição de alvará para o levantamento. Vieram-me os autos conclusos. 

É a breve síntese. DECIDO. Analisando a natureza da demanda, observo 

que a mesma busca por intermédio do judiciário o levantamento de valores 

em conta do curatelado. Pois bem. No caso em tela, se aplicam as regras 
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dos art. 1.753 e ss do CC/02, por remissão do art. 1.774 do mesmo 

dispositivo legal, sendo que há a necessidade do curador de prestar 

contas periodicamente dos gastos realizados. Deste modo, o Juízo da 

interdição atrai as questões relacionadas ao patrimônio do curatelado. 

Contudo, a ação de interdição tramitou na Comarca de Guaratuba-PR e 

posteriormente o Juízo da 6ª Vara desta mesma Comarca julgou pedido de 

substituição de curador em função de que ações desta natureza devem 

ser processados perante o domícilio do curatelado. Posto isto, vê-se que o 

Juízo da 6ª Vara atraiu para si a competência para julgar e processar 

questões relacionadas a curatela, portanto, não há outra saída a não ser 

declarar a incompetência e determinar o envio dos autos ao Juízo 

competente. Aliás: “PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

PENSÃO POR MORTE. AUTOR RELATIVAMENTE INCAPAZ. CURATELA. 

LEVANTAMENTO DE VALORES. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 

INTERDIÇÃO. O levantamento de valores depositados em nome de 

segurado interditado é regido pelas disposições do art. 1.753 e seguintes 

do Código Civil. Para que o curatelado tenha seu patrimônio resguardado, 

competente é o juízo de interdição para autorizar, ou não, a liberação de 

eventuais valores. (Precedente desta Corte).Embora exista o direito ao 

levantamento dos valores devidos a título de pensão por morte, 

prepondera o interesse do incapaz, ressaltando-se que a decisão 

agravada não obsta o levantamento de quantia para as despesas com o 

sustento do curatelado, mas tão somente atribui maior controle aos gastos 

do curador. (AG 5054192-47.2017.4.04.0000/PR, rel. Juiz Federal Luiz 

Antônio Bonat, Turma Regional Suplementar do Paraná, julgado em 

26/02/2018)”. Portanto, em observância as regras do Código Civil e 

considerando que a competência é matéria de ordem pública que pode ser 

reconhecida de ofício pelo juiz, de antemão DECLINO A COMPETÊNCIA 

para o processamento e julgamento do presente feito, DETERMINANDO a 

sua REMESSA ao r. Juízo 6ª Vara desta Comarca. Intimem-se. Ciência à 

Defensoria Pública e ao Ministério Público. Cumpra-se o necessário.

Decisão Classe: CNJ-267 ARROLAMENTO COMUM

Processo Número: 1004112-64.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ISABEL DA SILVA MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO RODRIGUES PEREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Processo: 1004112-64.2018.8.11.0007. REQUERENTE: ISABEL 

DA SILVA MOURA REQUERIDO: PEDRO RODRIGUES PEREIRA Vistos. 1) 

RECEBO a inicial em todos os seus termos. 2) Processe-se o presente 

feito em SEGREDO DE JUSTIÇA (CPC/2015, artigo 189, II). 3) DEFIRO os 

benefícios da Justiça Gratuita, diante da presunção de veracidade da 

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

recursos suficientes para pagar as custas e as despesas processuais, 

nos termos do § 3º, do art. 99, do CPC/2015. 4) Almeja a parte autora a 

concessão de tutela provisória de urgência de seu pedido, para ser 

agraciado com o recebimento da pensão por morte a que julga fazer direito 

logo no início da demanda. Pois bem. Conforme a sistemática do Código de 

Processo Civil, a tutela provisória é gênero do qual são espécies: tutela de 

urgência, que se subdivide em tutela satisfativa (que o código denomina 

de antecipada) ou cautelar – sendo que ambas podem ser requeridas 

antecedente ou incidentalmente – e tutela de evidência, consoante dispõe 

o art. 294 do CPC/2015: “Art. 294. A tutela provisória pode fundamentar-se 

em urgência ou evidência. Parágrafo único. A tutela provisória de 

urgência, cautelar ou antecipada, pode ser concedida em caráter 

antecedente ou incidental”. Assim, compete ao Magistrado verificar dois 

pressupostos para a concessão da tutela de urgência, quais sejam: a 

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

processo. Então, aqueles dois clássicos pressupostos da tutela de 

urgência (fumaça do bom direito e perigo da demora) foram agora 

transformados nos seguintes termos: probabilidade do direito e perigo ao 

resultado útil do processo. É o que está estabelecido no caput do art. 300 

do CPC/2015: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando 

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

dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1º. Para a concessão da 

tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou 

fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a 

sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente 

hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2º. A tutela de urgência pode ser 

concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3º. A tutela de 

urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver 

perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”. Assim, não vejo, ao 

menos por ora, o preenchimento dos requisitos necessários para 

concessão da tutela de urgência pleiteada pela parte autora. É dizer, as 

provas colacionadas devem ser suficientes a calcar o Julgador de que 

não será tal tutela irreversível, devendo, pois, tais provas, serem 

inequívocas do alegado, sob pena de a parte contrária ser prejudicada. No 

caso em apreciação, trata-se de pedido que se deferido conferiria o direito 

de pensão por morte a autora, de maneira que entendo imprescindível a 

produção de provas para fazer um juízo de valor seguro acerca do 

preenchimento, ou não, dos requisitos legais para a obtenção do benefício 

de maneira que se faz temerária a concessão de tutela provisória (seja a 

de urgência ou de evidência) antes de encerrada a instrução processual. 

Por fim, sabe-se que a pensão por morte somente poderá ser concedida 

mediante prova suficiente para comprovar a dependência da requerente 

em relação à de cujus, especialmente porque não é presumível a 

dependência dos genitores quanto a seus filhos. Neste sentido, apresento 

um recente julgado do Tribunal Regional Federal da 1ª Região: 

“PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENSÃO POR MORTE. LEI 

N. 8.213/91. TRABALHADOR URBANO. FILHO FALECIDO. QUALIDADE DE 

SEGURADO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA 

DOS GENITORES. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO 

MANTIDA. (...) 2. A pensão por morte é benefício previdenciário regido 

pela lei vigente à época do óbito do segurado instituidor e independe de 

carência. Nos termos do art. 74 da Lei 8.213/91, é o benefício pago aos 

dependentes do segurado falecido, homem ou mulher, aposentado ou não. 

A concessão do benefício de pensão por morte pressupõe a dependência 

econômica em relação ao instituidor da pensão (arts. 16 e 74 da Lei n. 

8.213, de 1991). 3. No caso dos autos, apesar de comprovado o óbito do 

instituidor, sua qualidade de segurado urbano (falecido estava 

empregado) e a relação de parentesco entre os agravantes e ele 

(genitores - pai e mãe), não restou demonstrada a dependência 

econômica. 4. A dependência econômica dos pais em relação ao filho não 

é presumida, ao contrário, deve ser provada (art. 16, II, c/c § 4º da Lei 

8.213/91). A documentação trazida aos autos não leva à conclusão da 

dependência dos pais em relação ao filho falecido, o que afasta a 

verossimilhança do direito pleiteado. 5. Antecipação da tutela indeferida. 

Agravo de instrumento desprovido.A Turma, por unanimidade, negou 

provimento ao agravo de instrumento. (AG 00553071220164010000, 

DESEMBARGADOR FEDERAL JAMIL ROSA DE JESUS OLIVEIRA, TRF1 - 

PRIMEIRA TURMA, e-DJF1 DATA:22/01/2018 PAGINA:.)”. De mais a mais, 

em demandas desse talante, as provas colacionadas devem ser 

suficientes para que o Julgador, ao conceder a tutela provisória, tenha 

quase certeza de que se a demanda fosse julgada na ocasião, sairia à 

parte requerente vencedora, o que não é o caso, pois, para aferir se a 

autora tem o direito que alega, repito, provas deverão ser colhidas. Diante 

do breve exposto: 1) INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela. 2) Em 

prosseguimento ao feito, nos termos do artigo 695 do CPC, designo 

audiência de conciliação para o dia 25 de fevereiro de 2018, às 13h40min, 

a ser realizada pelo CEJUSC desta Comarca. CITE-SE e INTIME-SE a parte 

requerida, para comparecimento à audiência, consignando-se as 

advertências do art. 334, § 8º, e art. 344, ambos do CPC, cientificando-a 

de que o prazo de contestação (15 dias) será contado na forma do art. 

335 do CPC. Intime-se pessoalmente a parte requerente para 

comparecimento à audiência. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002515-94.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ RODRIGUES JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

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

FLORESTA Processo: 1002515-94.2017.8.11.0007. AUTOR(A): LUIZ 

RODRIGUES JUNIOR RÉU: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL Vistos. Trata-se de ação previdenciária de aposentadoria por 

invalidez c/c pedido de reestabelecimento de auxílio-doença proposto por 

Luiz Rodrigues Júnior contra o Instituto Nacional de Seguro Social – INSS, 

ambos devidamente qualificados. Alega o autor que recebe o 

auxílio-doença, no entanto, que não consegue se recuperar da mazela 

que lhe atinge, restando como saída pleitear ao judiciário a conversão do 

benefício citado para aposentadoria por invalidez. Pois bem. Compulsando 

os autos, verifica-se que em nenhum dos documentos juntado aos autos 

foi comprovada qualquer negativa da autarquia previdenciária quanto à 

conversão do benefício. Nota-se, inclusive, que a parte foi intimada para 

emendar a exordial exatamente para sanar supracitada omissão, ocasião 

em que trouxe os documentos de Id’s. 10349399 e 10349400. Destarte, em 

melhor análise dos documentos de Id. 10349399 e Id. 10349400 vê-se que 

os mencionados documentos por si só não possuem o condão de provar a 

negativa administrativa, pois, a parte foi intimada porque não havia provas 

de recusa administrativa ao pedido e para comprovar aportou um 

documento subscrito à data de 13/10/2017 e recebido pela autarquia 

previdenciária em 16/10/2017 (Id. 10349399), enquanto que o suposto 

indeferimento administrativo foi expedido em 11/10/2017. Portanto, 

CONVERTO O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA, e determino que o autor, no 

prazo de 10 (dez) dias, junte aos autos cópia do indeferimento 

administrativo, sob pena das cominações legais. Decorrido o prazo, 

CERTIFIQUE-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Decisão Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1000090-60.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DOUNIVER DE SOUZA (REQUERENTE)

FERNANDA PEREIRA SANCHES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

MARGARIDA SOARES LIMA (REQUERIDO)

ELIAS MARTIMIANO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Processo: 1000090-60.2018.8.11.0007. REQUERENTE: 

DOUNIVER DE SOUZA, FERNANDA PEREIRA SANCHES REQUERIDO: 

ELIAS MARTIMIANO DE OLIVEIRA, MARGARIDA SOARES LIMA Vistos. 

Trata-se de execução de título judicial (sentença arbitral) com pedido de 

conversão de obrigação de fazer em perdas e danos proposto por 

Douniver de Souza e Fernanda Pereira Sanches de Souza contra Elias 

Martiniano de Oliveira e Margarida Soares Lima Oliveira, todos 

devidamente qualificados. Assevera a parte exequente que as partes se 

autocompuseram perante o Juízo Arbitral desta Comarca, sendo que os 

executados se comprometeram a lhes entregar imóveis já 

infraestruturados, mas até o momento não o fizeram e por isso requerem a 

conversão em perdas e danos. Requerem ainda os benefícios da Justiça 

Gratuita, alegando a parte autora ser pobre na acepção jurídica da 

palavra. Foi determinada a emenda da inicial para a comprovação de 

hipossuficiência (Id. 11733166). A parte exequente se manifestou ao Id. 

12304631. Vieram-me os autos conclusos. É o relato do necessário. 

DECIDO. Em que pese os documentos juntados pela parte embargante, 

vejo que esta não faz jus a receber os benefícios da gratuidade da justiça, 

pois como é sabido a Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso LXXIV, 

prevê que a assistência jurídica gratuita será prestada àqueles que 

comprovarem a insuficiência de recursos. Neste sentido, a disposição do 

artigo 98, do CPC/2015: “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou 

estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as 

despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à 

gratuidade da justiça, na forma da lei”. Pois bem. A regra consolidada no 

artigo supramencionado é relativa, uma vez que, da alegada insuficiência 

de recursos para pagar custas, despesas processuais e honorários 

advocatícios, se admite prova em sentido contrário, quando da existência 

de elementos que infirmam a hipossuficiência da parte embargante, 

podendo, assim, o Juízo pedir informações e esclarecimentos à parte 

interessada. É o que prevê o artigo 99, § 2º, do CPC/2015: “Art. 99 (...) § 

2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos 

elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a 

concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, 

determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos 

pressupostos”. É consabido que o benefício da gratuidade da justiça 

destina-se a possibilitar o acesso à Justiça àqueles que não apresentem 

condições de arcar com as despesas sem prejuízo de sua própria 

mantença, ou, de sua família. Admite-se, de outra via, a concessão em 

circunstâncias especialíssimas, quando efetivamente demonstrada com 

provas verossímeis a alegação de insuficiência de recursos para arcar 

com as custas processuais, o que não é o presente caso. Sobre o tema: 

“EMENTA RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDEFERIMENTO DA 

JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA FÍSICA – NÃO COMPROVAÇÃO DA 

HIPOSSUFICÊNCIA – ELEMENTOS NOS AUTOS QUE AFASTAM A 

PRESUNÇÃO DE MISERABILIDADE – RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO – EFEITO SUSPENSIVO REVOGADO – RECURSO 

DESPROVIDO. 1- A finalidade da assistência judiciária gratuita é garantir 

que pessoas menos favorecidas economicamente tenham acesso 

equânime ao Judiciário. 2- Embora a Lei nº 1.060/50 admita a simples 

alegação de pobreza para a concessão da justiça gratuita, pode o juiz 

indeferir os benefícios com base nas peculiaridades do caso, se houver 

nos autos elementos que afastem a presunção de miserabilidade. 

(HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/08/2018, Publicado no DJE 

21/08/2018)” grifei. Os documentos apresentados não comprovam a 

hipossuficiência alegada, pois os extratos e as carteiras de trabalho por si 

só não tem o condão de comprovar o estado de miserabilidade, 

considerando que na sentença arbitral consignou-se que os exequentes 

receberam 33 (trinta e três) cheques e que ainda haviam de receber o 

valor aproximado de R$ 23.500,00 (vinte e três mil reais). Destarte, o 

acordo original atingiu o montante de R$ 1.800.000,00 (um milhão de reais) 

e mesmo que não ido até o final os exequentes não saíram com dívidas do 

negócio, pelo contrário, ante os investimentos feitos conseguiram um 

acordo para a restituição do valor em construções. Logo, o pleito quanto 

aos benefícios não merece guarida, já que não restou inconteste que os 

requeridos passam por uma situação de miserabilidade. Por essa razão: 1) 

INDEFIRO o pedido de gratuidade da justiça formulado pela parte 

exequente. 2) INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, PROCEDER ao recolhimento das custas e taxas processuais, sob 

pena de indeferimento da inicial (artigos 321, parágrafo único e 330, inciso 

IV, ambos do CPC/2015). 3) Após decorrido o prazo assinalado no item 

“2”, com, ou sem atendimento, CERTIFIQUE-SE e façam os autos 

CONCLUSOS para deliberação. CONSIGNE-SE que a inércia quanto ao 

recolhimento das custas acarretará no cancelamento da distribuição. 

Anote-se que a presente decisão observa o disposto no artigo 10 do 

CPC/15. CUMPRA-SE o necessário.

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000012-03.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVANI MIRIAM BARROS DA SILVA DAPARE (RÉU)

DAPARE & CIA LTDA - ME (RÉU)

PEDRO CARLOS DAPARE (RÉU)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Processo: 1000012-03.2017.8.11.0007. AUTOR(A): BANCO 

DO BRASIL S.A RÉU: DAPARE & CIA LTDA - ME, PEDRO CARLOS 

DAPARE, IVANI MIRIAM BARROS DA SILVA DAPARE Vistos. Trata-se de 

ação monitória oposta pelo Banco do Brasil S/A em face de Daparé e Cia 

Ltda, Pedro Carlos Daparé e Ivani Miriam Barros da Silva Daparé, todos 

devidamente qualificados. A inicial veio acompanhada de diversos 

documentos. Foi dada oportunidade para a parte demandante se 

manifestar quanto à informação da empresa no polo passivo estar em 

recuperação judicial (Id. 13697868), entretanto, a parte quedou-se inerte. 

Vieram-me os autos conclusos. É o relato do necessário. FUNDAMENTO e 

DECIDO. Compulsando os autos da recuperação judicial (Código Apolo 

132552 – processo físico), vejo que em 08/07/2016 o Magistrado à época 
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proferiu a seguinte decisão, da qual transcrevo a seguinte parte: “Diante 

do exposto, e tendo em vista que a demora no andamento do processo 

não foi causada por ato do requerente, nota-se que mesmo ultrapassando 

o prazo de 180 dias, previsto no §4º, do artigo 6º da Lei 11.101/05, não 

podem as ações individuais prosseguir ou os procedimentos extrajudiciais, 

sob pena de inviabilizar a recuperação da empresa, motivo pelo qual, 

DEFIRO o pedido de fls. 1242/1250 para prorrogar prazo de suspensão 

das execuções individuais e procedimentos extrajudiciais, até a data da 

realização da Assembleia Geral de Credores, ressalvadas as ações 

relativas a créditos excetuados na forma dos §§ 3º e 4º do art. 49 da Lei 

11.101/2005, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão, 

a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital 

essenciais à sua atividade empresarial. Esclareço que referido prazo pode 

ser revisto, dependendo do andamento da recuperação judicial”. (sic). – 

grifei. Pois bem. Diante de todo esse contexto fático, entendo que, por 

medida de cautela, para que não haja tumulto processual ou prejuízo a 

qualquer das partes envolvidas, o processo deve ser suspenso até que 

seja proferida decisão no processo da recuperação judicial – código 

132552. Explico. A decisão proferida nos autos da recuperação judicial – 

Código 132552, consignou que o período da blindagem se daria até a data 

da Assembleia Geral de Credores, a qual ocorreu em 05/12/2017, mas 

também ponderou-se na mesma decisão que o prazo poderia ser revisto a 

depender do andamento da recuperação judicial. E no referido processo, 

ainda que a Assembleia Geral de Credores tenha sido realizada no dia 

05/12/2017, após a sua realização nenhuma decisão judicial foi proferida 

naqueles autos. Assim, como ficou ponderado que o prazo poderia ser 

revisto, a subsistência ou não do prazo da suspensão das ações e 

execuções que envolvem a empresa recuperanda ainda não foi objeto de 

apreciação judicial. Portanto, para que não haja decisões conflitantes ou 

contraditórias o presente feito deve aguardar o pronunciamento judicial no 

processo da recuperação judicial (Código Apolo 132552). Destarte, por 

todas essas razões, entendo que o presente feito deve ser distribuído 

fisicamente e apensando naqueles autos. Sobre a materialização do 

processo, o artigo art. 220 da CNGC-MT, dispõe que “Implantado o Apolo 

Eletrônico na Comarca ou Vara, os processos em tramitação continuarão 

de forma física, salvo os elencados no art. 223 da CNGC-MT, desta norma. 

A petição do processo inicial ou do processo incidente, que deva ser 

apensado a processo físico em tramitação, será encaminhada pelo Portal 

Eletrônico do Advogado – PEA, contendo todos os dados necessários à 

distribuição: comarca de destino, competência, classe, assunto, partes, 

valor da causa, peça, documentos, etc”. Desse modo, com a Ação de 

Recuperação judicial proposta pela Daparé e Daparé Ltda Epp (código 

132552), está tramitando fisicamente, devendo ser observada a regra 

contida no artigo acima transcrito. Quanto às despesas inerentes à 

distribuição deverá ser observado o que determina o artigo 221, inciso I, 

da CNGC/MT, os seguintes termos: “Art. As despesas de materialização 

da petição inicial serão suportadas pelo usuário externo peticionante, em 

conformidade com o que adiante segue: I – o valor do serviço denominado 

Peticionamento Eletrônico será de R$ 1,90 (um real e noventa centavos) 

para as despesas de compensação bancária, acrescido de R$ 0,15 

(quinze centavos de real) por cada folha, referente aos custos de 

impressão, devendo ser considerada a quantidade de contrafés 

necessárias para citação ou intimação das partes e demais intimados no 

processo virtual”. Ante o exposto, POSTERGO a apreciação do pedido até 

o pronunciamento judicial no processo da recuperação judicial – código 

132252, pelas razões consignadas no bojo desta decisão. Quanto à 

materialização, com fulcro no artigo 220 da CNGC-MT, DETERMINO a 

distribuição dos autos para que o presente processo passe a tramitar 

fisicamente, APENSANDO, EM SEGUIDA, aos autos n. 

6558-62.2015.811.0007 – código 1325520, devendo a Secretaria da Vara 

adotar as providências necessárias. Em relação às despesas com a 

materialização, INTIME-SE a parte autora para efetuar o pagamento dos 

serviços, no prazo de 15 (quinze) dias. Após o cumprimento das 

determinações, com a distribuição do feito, arquive-se, com as baixas e 

anotações necessárias. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000750-88.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

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

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CELSO DE FARIA MONTEIRO OAB - MT0017298S-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Processo: 1000750-88.2017.8.11.0007. AUTOR(A): ASSAF & 

ASSAF LTDA - EPP RÉU: FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA Vistos. 

1) As circunstâncias da causa evidenciam ser improvável a transação. 

Assim, PASSO A SANEAR o processo desde logo, nos termos do artigo 

357 do CPC/2015. 2) DA PRELIMINAR DE DECADÊNCIA Em análise detida 

dos autos, denota-se que não houve a ocorrência da decadência no caso 

em apreço, principalmente pelo fato da requerida ter aberto recall para a 

reparação do vício de fábrica constatado em veículos do mesmo modelo. É 

sabido que o recall tem o intento de preservar à saúde dos consumidores, 

logo, não faria sentido à aplicação da decadência no caso em tela, já que 

o recall reconhece um vício e os consumidores tem o direito de corrigir o 

vício, independente de prazos. Para ficar ainda mais claro, trago trecho do 

informativo sobre o recall no sítio eletrônico do Ministério da Justiça do 

Governo Federal: “O objetivo do recall é justamente eliminar os riscos à 

saúde e segurança dos consumidores. Dessa forma, é muito importante 

que o consumidor efetivamente atenda a esses avisos. O que se tem por 

objetivo, afinal, é a garantia de sua própria segurança, evitando-se 

acidentes. Da mesma forma, enquanto persistir o risco que originou o 

recall, o consumidor poderá exigir o reparo ou a troca da peça defeituosa 

junto ao fornecedor. Assim, o recall só termina quando o risco à saúde e 

segurança for eliminado do mercado de consumo, ou seja, quando 100% 

dos produtos afetados pelo defeito forem reparados ou recolhidos” 

(http://www.justica.gov.br/seus-direitos/consumidor/saude-e-seguranca/ r

ecall). Portanto, não há que se discutir a aplicabilidade de decadência, haja 

vista que a saúde de quem por ventura utilize o automóvel se sobressai a 

outros hipotéticos defeitos ocultos. Aliás, o STJ: “EMENTA: Quarta Turma - 

DIREITO DO CONSUMIDOR. VÍCIO OCULTO. DEFEITO MANIFESTADO APÓS 

O TÉRMINO DA GARANTIA CONTRATUAL. OBSERVÂNCIA DA VIDA ÚTIL 

DO PRODUTO. (...) Coisa diversa é o vício intrínseco do produto, existente 

desde sempre, mas que somente vem a se manifestar depois de expirada 

a garantia. Nessa categoria de vício intrínseco, certamente se inserem os 

defeitos de fabricação relativos a projeto, cálculo estrutural, resistência de 

materiais, entre outros, os quais, em não raras vezes, somente se tornam 

conhecidos depois de algum tempo de uso, todavia não decorrem 

diretamente da fruição do bem, e sim de uma característica oculta que 

esteve latente até então. (...) Porém, em se tratando de vício oculto não 

decorrente do desgaste natural gerado pela fruição ordinária do produto, 

mas da própria fabricação, o prazo para reclamar a reparação se inicia no 

momento em que ficar evidenciado o defeito, mesmo depois de expirado o 

prazo contratual de garantia, devendo ter-se sempre em vista o critério da 

vida útil do bem, que se pretende "durável". A doutrina consumerista – 

sem desconsiderar a existência de entendimento contrário – tem entendido 

que o CDC, no § 3º do art. 26, no que concerne à disciplina do vício oculto, 

adotou o critério da vida útil do bem, e não o critério da garantia, podendo 

o fornecedor se responsabilizar pelo vício em um espaço largo de tempo, 

mesmo depois de expirada a garantia contratual. Assim, 

independentemente do prazo contratual de garantia, a venda de um bem 

tido por durável com vida útil inferior àquela que legitimamente se 

esperava, além de configurar um defeito de adequação (art. 18 do CDC), 

evidencia uma quebra da boa-fé objetiva, que deve nortear as relações 

contratuais, sejam elas de consumo, sejam elas regidas pelo direito 

comum. Constitui, em outras palavras, descumprimento do dever de 

informação e a não realização do próprio objeto do contrato, que era a 

compra de um bem cujo ciclo vital se esperava, de forma legítima e 

razoável, fosse mais longo. Os deveres anexos, como o de informação, 

revelam-se como uma das faces de atuação ou ‘operatividade’ do princípio 

da boa-fé objetiva, sendo quebrados com o perecimento ou a danificação 

de bem durável de forma prematura e causada por vício de fabricação. 

Precedente citado: (REsp 1.123.004-DF, DJe 9/12/2011. REsp 984.106-SC, 

Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 4/10/2012)”. Frisa-se ainda que 

com o recall o requerido se comprometeu a sanar o vício, portanto, não há 

como dizer agora que o defeito não merece ser reparado. Assim pelas 

razões expostas no bojo desta decisão, REJEITO a prejudicial de mérito 

aventada. 3) Compulsando os autos, verifica-se que a contestação 

ofertada foi intempestiva (certidão de Id. 8327499), havendo inclusive o 
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reconhecimento da parte requerida de haver a possibilidade de ser 

decretada a sua revelia. Destarte, não havendo qualquer situação 

contrária à decretação da revelia, há que se consignar que os efeitos são 

mitigados pelas provas constantes dos autos. Neste sentido, nos termos 

do art. 344 do CPC/15, DECRETO a revelia do requerido, nos limites do art. 

345, inc. IV, da mesma lei adjetiva. Ressalvo que o requerido ainda pode 

produzir provas e como quando intimado para especificar os meios, o fez 

tempestivamente, assim, não há qualquer prejuízo para a apreciação do 

pedido. Inexistindo outras preliminares e questões processuais pendentes 

a serem decididas, bem como, as partes estão bem representadas e não 

há qualquer nulidade a ser sanada, declaro o feito saneado. 3) Quanto as 

provas a serem produzidas, verifica-se que ambas as partes pugnaram 

pela designação de audiência de instrução e julgamento passo a fazer as 

seguintes considerações. A ação em tela tem em seu tema principal a 

indenização por perdas e danos, além de danos morais e embora em regra 

a audiência de instrução e julgamento serviria para comprovar o dano 

moral, no caso em tela, a única possibilidade de ser configurado o dano 

moral é pela hipotética ausência de boa-fé objetiva da parte requerida, 

sendo totalmente dispensável o depoimento pessoa da parte autora que 

no fim das contas é pessoa jurídica. Conquanto, a procedência ou não dos 

pedidos será subsidiada nos documentos juntados nos autos e não há 

motivações para se designar audiência para a tomada de depoimento 

pessoal. A propósito, o TJMT tem o seguido o seguinte entendimento: 

“APELAÇÃO CÍVEL - Indenização por Danos Materiais e Morais – 

cerceamento de defesa – preliminar afastada – cirurgia realizada em 

hospital de alto custo – ausência de comprovação tanto de urgência e 

emergência quanto de profissionais e hospitais credenciados PELO 

PLANO DE SAÚDE para a realização da cirurgia – Ônus processual que 

não se desincumbiu o autor, ora apelado - ARTIGO 373, INCISO I, DO 

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – sentença reformada - RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. I - É cediço que o juiz detém a faculdade de 

indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, bem assim de 

livremente apreciar a prova, empregando-lhe o valor que entende devido, 

conforme os artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil. II - Nos termos 

do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, competia ao autor, ora 

apelado, comprovar a situação de urgência e emergência, além da 

ausência de rede hospitalar credenciada pela ré, ora apelante, para a 

realização da cirurgia que foi submetida sua esposa, ônus do qual não se 

desincumbiu. (Ap 156181/2017, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, 

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/03/2018, 

Publicado no DJE 14/03/2018)”. Assim, INDEFIRO a produção de provas em 

relação à tomada do depoimento pessoal da parte requerente, nos termos 

do art. 370, parágrafo único, do CPC/15. 5) Por outro lado, por entender 

necessário, DEFIRO a prova pericial (perícia mecânica) requerida por 

ambas as partes, para o fim de verificar se o vício do automóvel foi 

sanado durante o recall. 5.1) Para a realização da prova pericial mecânica, 

NOMEIO, , o Engenheiro Mecânico e de Segurança do Trabalho, Sr. Almir 

José Lenzi – CREA/MT nº 120861448-7 – podendo ser encontrado no 

endereço Rua Clara Nunes, 46, Módulo II, Juína/MT, CEP 78320-000, para 

efetuar perícia, a visando avaliar a se houve o não a correção do vício no 

veículo descrito na inicial, independentemente de compromisso, nos 

termos do art. 466, do CPC/15. 5.2) INTIMEM-SE ambas as partes para, 

querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestarem na forma do § 1º 

do art. 465 do CPC/2015. 5.3) Com os quesitos (e só após a apresentação 

destes), INTIME-SE o Sr. Perito para informar o valor de seus honorários e 

atender ao disposto no § 2º do art. 465 do CPC/2015, no prazo de 05 

(cinco) dias. CONSTE-SE, ainda, do ato de intimação do perito, a 

possibilidade de aplicação do § 1º do art. 468 do CPC/2015 (no caso 

previsto no inciso II, o juiz comunicará a ocorrência à corporação 

profissional respectiva, podendo, ainda, impor multa ao perito, fixada tendo 

em vista o valor da causa e o possível prejuízo decorrente do atraso no 

processo), caso o perito deixe de cumprir o encargo no prazo que lhe foi 

assinado. 5.4) Vindo aos autos a proposta de honorários do Sr. Perito, na 

forma do § 3º do art. 465 do CPC/2015, INTIMEM-SE ambas as partes para, 

querendo, manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias. 5.5) No caso de 

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

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

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

honorários. 5.6) Após o cumprimento dos itens “5.4” e “5.5”, façam os 

autos CONCLUSOS para que este Magistrado possa arbitrar o valor dos 

honorários (art. 465, § 3º, in fine, CPC/2015). Desde já se deixa registrado 

que, o pagamento referente aos honorários periciais seguirá o regido pelo 

artigo 95 do CPC/2015, sendo que o valor será rateado entre as partes. 

CONSIGNO que as partes devem adiantar 50% (cinquenta por cento) do 

correspondente aos honorários periciais. 5.7) Após a decisão de que trata 

o item “5.6”, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE o Perito Judicial para designar 

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

suficiente para que a Secretaria de Vara providencie as intimações das 

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

que instruem o feito. 5.8) Efetuado o agendamento pelo Sr. Perito, 

INTIMEM-SE as partes quanto a data agendada para a realização da prova 

pericial (art. 474, CPC/2015). 5.9) Por conseguinte, caso haja, após a 

apresentação do laudo pericial, INTIMEM-SE os Assistentes Técnicos para 

apresentarem, no prazo comum de 15 (quinze) dias, seus pareceres. 

5.10) O laudo pericial deverá ser apresentado em 30 (trinta) dias, a contar 

da data designada para realização da perícia. 5.10.1) O laudo pericial 

deverá conter a exposição do objeto da perícia, a análise técnica ou 

científica realizada, indicação do método utilizado, resposta conclusiva a 

todos os quesitos apresentados, bem como em linguagem simples, indicar 

como alcançou suas conclusões, sendo vedado ao perito ultrapassar os 

limites de sua designação, bem como emitir opiniões pessoais que 

excedam o exame técnico ou científico do objeto da perícia (art. 473, 

incisos I a IV e §§ 1º e 2º, CPC/2015). 5.10.2) Após a juntada do laudo, 

DIGAM as partes, em 15 (quinze) dias, na forma do art. 477, § 1º, do 

CPC/2015, consignando que o silencio valerá pela presunção de 

concordância com o laudo. 6) DEIXO de dispor acerca da distribuição do 

ônus da prova, porquanto o presente caso se encaixa na hipótese do 

caput e seus incisos do art. 373 do CPC/2015. 7) INTIMEM-SE ambas as 

partes acerca da presente decisão saneadora, inclusive, para os fins do § 

1º do art. 357 do CPC/2015. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001911-36.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BEATRIZ VIANA XAVIER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANSSIELY LONGHINI CARLOS POSSAMAE OAB - MT0019968A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1001911-36.2017.8.11.0007 

REQUERENTE: BEATRIZ VIANA XAVIER Advogado(s) do reclamante: 

FRANSSIELY LONGHINI CARLOS POSSAMAE REQUERIDO: INSS Vistos. 1) 

Diante da da petição retro, NOMEIO, em substituição, o (a) médico (a) Dr 

(a). Franthiesco Marassi Zamdon, para efetuar perícia médica na parte 

autora, independentemente de compromisso, com base no artigo 466, do 

CPC/2015. 2) INTIMEM-SE e CUMPRA-SE, observando-se, integralmente, 

as determinações do despacho inicial, vez que houve apenas mudança de 

perito. ÀS PROVIDÊNCIAS. Alta Floresta/MT, 6 de dezembro de 2018. 

TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003385-42.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE MOREIRA PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTHIANE BLASIUS OAB - MT0019391A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Processo: 1003385-42.2017.8.11.0007. AUTOR(A): 

ALEXANDRE MOREIRA PEREIRA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos. 1) As circunstâncias da 

causa evidenciam ser improvável a transação. Assim, sem prejuízo de 

tentativa de conciliação no início da audiência de instrução e julgamento 

(artigo 359 do CPC/2015), PASSO A SANEAR o processo desde logo, nos 
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termos do artigo 357 do CPC/2015. 2) A requerida arguiu as preliminar de 

ausência de laudo do IML, aduzindo descumprimento ao art. 5º, § 5º, da 

Lei 6.194/74. Não obstante ao argumento da parte requerida, a ausência 

de laudo do Instituto Médico Legal não gera nulidade alguma no feito, por 

não ser um documento indispensável para a propositura da ação. Neste 

sentido: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – 

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL ENTRE O EVENTO E O 

DANO – BOLETIM DE OCORRÊNCIA E RELATÓRIO MÉDICO EXISTENTES 

NOS AUTOS – DEVER DE INDENIZAR - FALTA DE PAGAMENTO DO 

PRÊMIO NA DATA DO ACIDENTE – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 257 DO STJ 

– COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO – DESNECESSIDADE – RECURSO 

DESPROVIDO - ALTERAÇÃO DO TERMO A QUO DA CORREÇÃO 

MONETÁRIA – DATA DO ACIDENTE PARA DATA DE PUBLICAÇÃO DA 

MEDIDA PROVISÓRIA nº 340 (29/12/2006) – IMPOSSIBILIDADE – TESE 898 

DE RECURSO REPETITIVO – SÚMULA 580 DO STJ – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS – VALOR IRRISÓRIO – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE – 

HONORÁRIOS RECURSAIS - MAJORAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 

85, § 11º DO CPC - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO DA 

RÉ DESPROVIDO E RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. Nos 

termos da Súmula 257/STJ, a falta de pagamento do prêmio do Seguro 

Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de 

Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da 

indenização. Precedente do STJ.Nas ações de cobrança de seguro 

obrigatório – DPVAT, a existência de outras provas e documentos nos 

autos que comprovam o nexo de causalidade, de que houve acidente de 

trânsito e a invalidez decorre desse sinistro, o Boletim de Ocorrência 

Policial e o Laudo do IML são dispensáveis. (...) (Ap 136757/2017, DESA. 

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 08/05/2018, Publicado no DJE 11/05/2018)”. Posto 

isto, ante a dispensabilidade do laudo do IML, REJEITO a preliminar arguida 

pelo requerido. Não existindo outras questões processuais pendentes a 

serem decididas, bem como, as partes estão bem representadas e não há 

qualquer nulidade a ser sanada, razão pela qual, declaro o feito saneado. 

3) Primeiro ressalvo que embora a parte requerida não tenha se 

manifestado nos autos é de saber comum que a perícia médica é 

imprescindível para a resolução da lide, assim, para dar agilidade ao feito, 

DEFIRO a produção de prova pericial, porém, consigno que se entender 

necessário a parte requerida poderá indicar novas provas a serem 

produzidas, justificando adequadamente a importância do pedido, que 

passará pelo crivo deste Juízo. Assim, NOMEIO perito (a) judicial na 

pessoa do Dr. (a) Fernanda Sutilo Martins, que servirá, nos termos do art. 

466 do CPC/2015, escrupulosamente o encargo, independentemente de 

compromisso, fixando seus honorários iniciais em R$ 500,00, a serem 

pagos antecipadamente pela parte requerida, mediante depósito em juízo 

no prazo de 20 (vinte) dias, sob pena de desistência da prova. 3.1) 

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

querendo, se manifestarem na forma do § 1º do art. 465 do CPC/2015. 3.2) 

INTIME-SE o (a) Perito (a) Judicial para designar data, local e horário para 

início dos trabalhos periciais (com tempo suficiente para que a Secretaria 

de Vara providencie as intimações das partes), bem como, no mesmo ato, 

ENCAMINHE-SE ao Sr. (a) Perito (a) cópia da inicial e dos documentos que 

a instruíram, bem como, dos quesitos eventualmente apresentados pela 

parte autora e parte requerida. 3.3) Efetuado o agendamento pelo Sr. 

Perito, INTIMEM-SE as partes quanto a data agendada para a realização da 

prova pericial (art. 474, CPC/2015). 3.4) Por conseguinte, caso haja, após 

a apresentação do laudo pericial, INTIMEM-SE os Assistentes Técnicos 

para apresentarem, no prazo comum de 15 (quinze) dias, seus pareceres. 

3.5) O laudo pericial deverá ser apresentado em 30 (trinta) dias, a contar 

da data designada para realização da perícia. 3.5.1) O laudo pericial 

deverá conter a exposição do objeto da perícia, a análise técnica ou 

científica realizada, indicação do método utilizado, resposta conclusiva a 

todos os quesitos apresentados, bem como em linguagem simples, indicar 

como alcançou suas conclusões, sendo vedado ao perito ultrapassar os 

limites de sua designação, bem como emitir opiniões pessoais que 

excedam o exame técnico ou científico do objeto da perícia (art. 473, 

incisos I a IV e §§ 1º e 2º, CPC/2015). 3.6) Após a juntada do laudo, 

DIGAM as partes, em 15 (quinze) dias, na forma do art. 477, § 1º, do 

CPC/2015, consignando que o silencio valerá pela presunção de 

concordância com o laudo. 4) DEIXO de dispor acerca da distribuição do 

ônus da prova, porquanto o presente caso se encaixa na hipótese do 

caput e seus incisos do art. 373 do CPC/2015. 5) INTIMEM-SE ambas as 

partes acerca da presente decisão saneadora, inclusive, para os fins do § 

1º do art. 357 do CPC/2015. 6) Após tudo cumprido, façam-me os autos 

CONCLUSOS para deliberações necessárias. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003358-59.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

UELTON DINIZ DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTHIANE BLASIUS OAB - MT0019391A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Processo: 1003358-59.2017.8.11.0007. AUTOR(A): UELTON 

DINIZ DOS SANTOS RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A. Vistos. 1) As circunstâncias da causa evidenciam 

ser improvável a transação. Assim, sem prejuízo de tentativa de 

conciliação no início da audiência de instrução e julgamento (artigo 359 do 

CPC/2015), PASSO A SANEAR o processo desde logo, nos termos do 

artigo 357 do CPC/2015. 2) A requerida arguiu as preliminares de carência 

da ação por falta de interesse de agir, bem como ausência de 

pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, pois a 

inicial foi instruída com comprovante de residência em nome de terceiro. 

2.1) Inicialmente, REJEITO a preliminar de falta de interesse de agir em 

decorrência do pagamento efetivado administrativamente, uma vez que 

pretende o requerente a complementação da indenização, cujo quanto 

devido somente poderá ser apurado quando instruído o feito. 2.2) Quanto 

à alegação de falta de pressupostos processuais em consequência do 

comprovante estar em nome de terceiro, não assiste razão a parte, já que 

a autora comprovou documentalmente que reside nesta Comarca, sendo 

este o Juízo competente para julgar o feito, assim, REJEITO a preliminar em 

tela. Não existindo outras questões processuais pendentes a serem 

decididas, bem como, as partes estão bem representadas e não há 

qualquer nulidade a ser sanada, razão pela qual, declaro o feito saneado. 

3) Por entender necessário, DEFIRO a produção de prova pericial. Assim, 

NOMEIO perito (a) judicial na pessoa do Dr. (a) Fernanda Sutilo Martins, 

que servirá, nos termos do art. 466 do CPC/2015, escrupulosamente o 

encargo, independentemente de compromisso, fixando seus honorários 

iniciais em R$ 500,00, a serem pagos antecipadamente pela parte 

requerida, mediante depósito em juízo no prazo de 20 (vinte) dias, sob 

pena de desistência da prova. 3.1) INTIMEM-SE ambas as partes para, no 

prazo de quinze (15) dias, querendo, se manifestarem na forma do § 1º do 

art. 465 do CPC/2015. 3.2) INTIME-SE o (a) Perito (a) Judicial para designar 

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

suficiente para que a Secretaria de Vara providencie as intimações das 

partes), bem como, no mesmo ato, ENCAMINHE-SE ao Sr. (a) Perito (a) 

cópia da inicial e dos documentos que a instruíram, bem como, dos 

quesitos eventualmente apresentados pela parte autora e parte requerida. 

3.3) Efetuado o agendamento pelo Sr. Perito, INTIMEM-SE as partes quanto 

a data agendada para a realização da prova pericial (art. 474, CPC/2015). 

3.4) Por conseguinte, caso haja, após a apresentação do laudo pericial, 

INTIMEM-SE os Assistentes Técnicos para apresentarem, no prazo comum 

de 15 (quinze) dias, seus pareceres. 3.5) O laudo pericial deverá ser 

apresentado em 30 (trinta) dias, a contar da data designada para 

realização da perícia. 3.5.1) O laudo pericial deverá conter a exposição do 

objeto da perícia, a análise técnica ou científica realizada, indicação do 

método utilizado, resposta conclusiva a todos os quesitos apresentados, 

bem como em linguagem simples, indicar como alcançou suas conclusões, 

sendo vedado ao perito ultrapassar os limites de sua designação, bem 

como emitir opiniões pessoais que excedam o exame técnico ou científico 

do objeto da perícia (art. 473, incisos I a IV e §§ 1º e 2º, CPC/2015). 3.6) 

Após a juntada do laudo, DIGAM as partes, em 15 (quinze) dias, na forma 

do art. 477, § 1º, do CPC/2015, consignando que o silencio valerá pela 

presunção de concordância com o laudo. 4) DEIXO de dispor acerca da 

distribuição do ônus da prova, porquanto o presente caso se encaixa na 

hipótese do caput e seus incisos do art. 373 do CPC/2015. 5) INTIMEM-SE 

ambas as partes acerca da presente decisão saneadora, inclusive, para 
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os fins do § 1º do art. 357 do CPC/2015. 6) Após tudo cumprido, façam-me 

os autos CONCLUSOS para deliberações necessárias. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001327-32.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

NUTRIGERO NUTRICAO ANIMAL LTDA - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO PAVEI OAB - SC35463 (ADVOGADO(A))

JULIANO DO NASCIMENTO OAB - SC35775-O (ADVOGADO(A))

RAMIREZ ZOMER OAB - SC20535 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Processo: 1001327-32.2018.8.11.0007. AUTOR(A): JOAO 

BATISTA RODRIGUES RÉU: NUTRIGERO NUTRICAO ANIMAL LTDA - ME 

Vistos. Compulsando os autos, denota-se que em dado momento não pode 

ser proferida decisão saneadora por haver situação pendente de análise, 

qual seja a denunciação à lide feita pelo requerido. A saber, o art. 352 do 

CPC/15 dispõe que se houver irregularidades ou vícios sanáveis o juiz 

determinará a correção e como o art. 126 do mesmo diploma legal 

consigna que deve o ato citatório deve ser feito no prazo de 30 (trinta) 

dias. Destarte, a parte requerida denunciou o Banco do Brasil S/A à lide, 

portanto, é necessário proceder com a citação do denunciado, nos termos 

do art. 125 e ss do CPC/15. Por essa razão, nos termos do art. 352, do 

CPC/15, tendo em vista que a denunciação partiu da parte requerida, na 

forma do art. 131, parágrafo único, do mesmo diploma legal, CITE-SE o 

denunciado à lide, para querendo, apresentar resposta, no prazo de 15 

(quinze) dias. Decorrido o prazo, com a manifestação do denunciado, 

INTIME-SE a parte autora, para manifestar o que entender de direito, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Após cumpridas as determinações, INTIMEM-SE 

por ato da Secretaria da Vara as partes para especificarem as provas 

que ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão. Transcorrido o 

prazo, CERTIFIQUE-SE. Por fim, voltem-me os autos conclusos para o 

saneamento do feito ou julgamento antecipado da lide. Cumpra-se o 

necessário.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003277-13.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN STATUTI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTHIANE BLASIUS OAB - MT0019391A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Processo: 1003277-13.2017.8.11.0007. AUTOR(A): JEAN 

STATUTI RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO 

DPVAT S.A. Vistos. 1) As circunstâncias da causa evidenciam ser 

improvável a transação. Assim, sem prejuízo de tentativa de conciliação 

no início da audiência de instrução e julgamento (artigo 359 do CPC/2015), 

PASSO A SANEAR o processo desde logo, nos termos do artigo 357 do 

CPC/2015. 2) A requerida arguiu as preliminares de carência da ação por 

falta de interesse de agir, bem como ausência de pressuposto de 

constituição e desenvolvimento válido do processo, pois a inicial foi 

instruída com comprovante de residência inelegível. 2.1) Inicialmente, 

REJEITO a preliminar de falta de interesse de agir em decorrência do 

pagamento efetivado administrativamente, uma vez que pretende o 

requerente a complementação da indenização, cujo quanto devido 

somente poderá ser apurado quando instruído o feito. 2.2) Quanto à 

alegação de falta de pressupostos processuais em consequência do 

comprovante ser inelegível, não assiste razão a parte, já que a autora 

comprovou documentalmente que reside nesta Comarca, sendo este o 

Juízo competente para julgar o feito, assim, REJEITO a preliminar em tela. 

Não existindo outras questões processuais pendentes a serem decididas, 

bem como, as partes estão bem representadas e não há qualquer nulidade 

a ser sanada, razão pela qual, declaro o feito saneado. 3) Por entender 

necessário, DEFIRO a produção de prova pericial. Assim, NOMEIO perito 

(a) judicial na pessoa do Dr. (a) Fernanda Sutilo Martins, que servirá, nos 

termos do art. 466 do CPC/2015, escrupulosamente o encargo, 

independentemente de compromisso, fixando seus honorários iniciais em 

R$ 500,00, a serem pagos antecipadamente pela parte requerida, mediante 

depósito em juízo no prazo de 20 (vinte) dias, sob pena de desistência da 

prova. 3.1) INTIMEM-SE ambas as partes para, no prazo de quinze (15) 

dias, querendo, se manifestarem na forma do § 1º do art. 465 do 

CPC/2015. 3.2) INTIME-SE o (a) Perito (a) Judicial para designar data, local 

e horário para início dos trabalhos periciais (com tempo suficiente para 

que a Secretaria de Vara providencie as intimações das partes), bem 

como, no mesmo ato, ENCAMINHE-SE ao Sr. (a) Perito (a) cópia da inicial e 

dos documentos que a instruíram, bem como, dos quesitos eventualmente 

apresentados pela parte autora e parte requerida. 3.3) Efetuado o 

agendamento pelo Sr. Perito, INTIMEM-SE as partes quanto a data 

agendada para a realização da prova pericial (art. 474, CPC/2015). 3.4) 

Por conseguinte, caso haja, após a apresentação do laudo pericial, 

INTIMEM-SE os Assistentes Técnicos para apresentarem, no prazo comum 

de 15 (quinze) dias, seus pareceres. 3.5) O laudo pericial deverá ser 

apresentado em 30 (trinta) dias, a contar da data designada para 

realização da perícia. 3.5.1) O laudo pericial deverá conter a exposição do 

objeto da perícia, a análise técnica ou científica realizada, indicação do 

método utilizado, resposta conclusiva a todos os quesitos apresentados, 

bem como em linguagem simples, indicar como alcançou suas conclusões, 

sendo vedado ao perito ultrapassar os limites de sua designação, bem 

como emitir opiniões pessoais que excedam o exame técnico ou científico 

do objeto da perícia (art. 473, incisos I a IV e §§ 1º e 2º, CPC/2015). 3.6) 

Após a juntada do laudo, DIGAM as partes, em 15 (quinze) dias, na forma 

do art. 477, § 1º, do CPC/2015, consignando que o silencio valerá pela 

presunção de concordância com o laudo. 4) DEIXO de dispor acerca da 

distribuição do ônus da prova, porquanto o presente caso se encaixa na 

hipótese do caput e seus incisos do art. 373 do CPC/2015. 5) INTIMEM-SE 

ambas as partes acerca da presente decisão saneadora, inclusive, para 

os fins do § 1º do art. 357 do CPC/2015. 6) Após tudo cumprido, façam-me 

os autos CONCLUSOS para deliberações necessárias. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003080-58.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JESIEL ROCHA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTHIANE BLASIUS OAB - MT0019391A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Processo: 1003080-58.2017.8.11.0007. AUTOR(A): JESIEL 

ROCHA DA SILVA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A. Vistos. 1) As circunstâncias da causa evidenciam 

ser improvável a transação. Assim, sem prejuízo de tentativa de 

conciliação no início da audiência de instrução e julgamento (artigo 359 do 

CPC/2015), PASSO A SANEAR o processo desde logo, nos termos do 

artigo 357 do CPC/2015. Não existindo outras questões processuais 

pendentes a serem decididas, bem como, as partes estão bem 

representadas e não há qualquer nulidade a ser sanada, razão pela qual, 

declaro o feito saneado. 2) Por entender necessário, DEFIRO a produção 

de prova pericial, que será arcada pelo Estado, tendo em vista que a 

modalidade de prova foi requerida por parte beneficiada pela gratuidade 

da justiça. Assim, NOMEIO perito (a) judicial na pessoa do Dr. (a) Fernanda 

Sutilo Martins, que servirá, nos termos do art. 466 do CPC/2015, 

escrupulosamente o encargo, independentemente de compromisso, 

fixando seus honorários iniciais em R$ 500,00, obedecendo o que dispõe 

o art. 95, § 3º, do CPC/15. 2.1) INTIMEM-SE ambas as partes para, no 

prazo de quinze (15) dias, querendo, se manifestarem na forma do § 1º do 

art. 465 do CPC/2015. 2.2) INTIME-SE o (a) Perito (a) Judicial para designar 
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data, local e horário para início dos trabalhos periciais (com tempo 

suficiente para que a Secretaria de Vara providencie as intimações das 

partes), bem como, no mesmo ato, ENCAMINHE-SE ao Sr. (a) Perito (a) 

cópia da inicial e dos documentos que a instruíram, bem como, dos 

quesitos eventualmente apresentados pela parte autora e parte requerida. 

2.3) Efetuado o agendamento pelo Sr. Perito, INTIMEM-SE as partes quanto 

a data agendada para a realização da prova pericial (art. 474, CPC/2015). 

2.4) Por conseguinte, caso haja, após a apresentação do laudo pericial, 

INTIMEM-SE os Assistentes Técnicos para apresentarem, no prazo comum 

de 15 (quinze) dias, seus pareceres. 2.5) O laudo pericial deverá ser 

apresentado em 30 (trinta) dias, a contar da data designada para 

realização da perícia. 2.5.1) O laudo pericial deverá conter a exposição do 

objeto da perícia, a análise técnica ou científica realizada, indicação do 

método utilizado, resposta conclusiva a todos os quesitos apresentados, 

bem como em linguagem simples, indicar como alcançou suas conclusões, 

sendo vedado ao perito ultrapassar os limites de sua designação, bem 

como emitir opiniões pessoais que excedam o exame técnico ou científico 

do objeto da perícia (art. 473, incisos I a IV e §§ 1º e 2º, CPC/2015). 2.6) 

Após a juntada do laudo, DIGAM as partes, em 15 (quinze) dias, na forma 

do art. 477, § 1º, do CPC/2015, consignando que o silencio valerá pela 

presunção de concordância com o laudo. 3) DEIXO de dispor acerca da 

distribuição do ônus da prova, porquanto o presente caso se encaixa na 

hipótese do caput e seus incisos do art. 373 do CPC/2015. 4) INTIMEM-SE 

ambas as partes acerca da presente decisão saneadora, inclusive, para 

os fins do § 1º do art. 357 do CPC/2015. 5) Após tudo cumprido, façam-me 

os autos CONCLUSOS para deliberações necessárias. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário.

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001153-57.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GENTIL ROSSI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Processo: 1001153-57.2017.8.11.0007. EXEQUENTE: GENTIL 

ROSSI EXECUTADO: BANCO DO BRASIL S.A Vistos. Recebo a inicial em 

todos seus termos. Considerando que houve homologação de acordo no 

RE 626307/SP (Supremo Tribunal Federal), referente ao tema de 

repercussão geral 264, onde foi determinado o sobrestamento dos feitos 

referentes a expurgos inflacionários, e que o presente processo trata da 

mesma questão, SUSPENDO o processo. CITE-SE e INTIME-SE a parte 

requerida. Cientifique a parte autora. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000653-54.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SIQUEIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Processo: 1000653-54.2018.8.11.0007. REQUERENTE: MARIA 

SIQUEIRA DOS SANTOS REQUERIDO: BANCO BMG Vistos. Trata-se de 

ação declaratória de inexistência de relação jurídica proposta por Maria 

Siqueira dos Santos contra o Banco BMG S/A, ambos devidamente 

qualificados. A inicial veio acompanhada com diversos documentos. O 

requerido ofertou contestação (Id. 15010979), alegando, entre outras 

m a t é r i a s  a  c o n e x ã o  d e s t e  p r o c e s s o  o  p r o c e s s o 

1003393-19.2017.8.11.0007. A parte autora impugnou a contestação (Id. 

15811199). Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Primeiramente, sendo arguida a conexão da 

presente com outras demandas ajuizadas pela parte autora, passo à sua 

apreciação, haja vista que a análise de tal ponto determinará a 

competência para o processamento da ação. Apenas a título ilustrativo, 

conceitua-se conexão quando duas ou mais ações tiver em comum o 

pedido ou a causa de pedir (art. 55 do CPC/15). O caso enseja a 

modificação da competência relativa, devendo as ações serem reunidas, 

para que haja o julgamento simultâneo, com o escopo de evitar decisões 

contraditórias ou conflitantes, caso decidido separadamente. A referida 

norma processual estabelece ainda, em seus artigos 58 e 59, 

respectivamente, que “a reunião das ações propostas em separado 

far-se-á no juízo prevento, onde serão decididas simultaneamente”; e “o 

registro ou a distribuição da petição inicial torna prevento o juízo”. Pois 

bem. Em consulta ao Sistema PJe, verifiquei que na 3ª Vara desta 

Comarca tramita a ação de Autos nº 1003393-19.2017.8.11.0007, 

distribuída em 08/12/2017, às 17h03min, tendo os mesmos litigantes, bem 

como a causa de pedir semelhante (declaração de inexistência de relação 

jurídica). Assim, por imperativo lógico, as questões devem ser resolvidas 

de maneira uniforme, pois, decorrem dos mesmos fatos, já que em ambas 

as ações discutem a inexistência de relação jurídica, de modo que o 

instituto da conexão deve ser reconhecido entre as demandas, nos 

termos do artigo 55 do CPC/15, além de que, mesmo se não houvesse 

conexão, tal circunstância implicaria no uso do § 3º do mesmo artigo, uma 

vez que qualquer decisão proferida naqueles autos poderia gerar 

impactos sob estes. No presente caso, a solução se dará pela prevenção 

que, como sabido, é o instrumento adequado para que se saiba em qual 

Juízo serão reunidas as causas conexas. O Código de Processo Civil traz 

a seguinte regra de prevenção “o registro ou a distribuição da petição 

inicial torna prevento o juízo” (art. 59), sendo que a primeira demanda a 

ser ajuizada e que continua em trâmite é a de Autos nº 

1003393-19.2017.8.11.0007, distribuída em 08/12/2017, às 17h03min. A 

saber, o TJMT já se posicionou da seguinte forma: “APELAÇÃO CÍVEL - 

AÇÃO DE DESPEJO DE IMÓVEL RURAL C/C RESCISÃO CONTRATUAL E 

COBRANÇA DE ALUGUEL- PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA- 

AÇAO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RENOVAÇÃO 

LOCATÍCIA PENDENTE DE JULGAMENTO - CONEXÃO - NECESSIDADE DE 

JULGAMENTO SIMULTÂNEO- SENTENÇA ANULADA - PRELIMINAR 

ACOLHIDA.O instituto da conexão tem o objetivo de evitar decisões 

contraditórias, de modo que, inclusive, não há necessidade de que a 

identidade entre os objetos ou a causa de pedir das ações seja absoluta, 

bastando existir liame que torne necessário o julgamento unificado das 

demandas.Imprescindível que as ações sejam julgadas em conjunto ante a 

possibilidade de ocorrer decisões conflitantes, especialmente se houver 

provimento do recurso aviado na ação de despejo. (Ap 143743/2016, 

DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/10/2017, Publicado no DJE 

17/10/2017)”. Ante o exposto, existindo conexão entre as ações, DECLINO 

A COMPETÊNCIA para processo e julgamento do presente feito, 

DETERMINANDO a remessa dos autos ao r. Juízo da 3ª Vara desta 

Comarca, a fim de serem julgadas simultaneamente, procedendo as baixas 

e anotações de estilo. Friso que em função do declínio de competência os 

demais pontos levantados pelas partes não podem ser analisados por 

estes Juízo, restando prejudicadas as questões suscitadas. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de praxe.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004304-94.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTINA ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS 

MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA II - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1004304-94.2018.8.11.0007 

REQUERENTE: CRISTINA ROSA Advogado(s) do reclamante: MARIA JOSE 

DO NASCIMENTO REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS 

CREDITORIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA II - NAO PADRONIZADO 

Vistos. Trata-se de Ação de inexistência de débito e indenização por 

danos morais c/c pedido tutela de urgência ajuizada por Cristina Rosa em 

face de FIDC NPL2 Fundo de Investimentos em Direitos Creditorios – 

Multisegmentos Ipanema – Não Padronizado, todos qualificados nos autos. 

Requer a autora a concessão da assistência judiciária gratuita, alegando 
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que não possui condições de arcar com as despesas do processo, sem 

prejuízo do seu próprio sustento. Pois bem. A meu ver, toda presunção 

legal permite prova contrária. Até porque, em se caracterizando abuso de 

direito no tocante ao requerimento de gratuidade de justiça, por certo 

essas circunstâncias atraem a incidência do artigo 7º do CPC/15, que 

esclarece ser assegurada às partes paridade de tratamento em relação 

ao exercício de direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, 

ao ônus, aos deveres e à aplicação de sanções processuais. O Superior 

Tribunal de Justiça tem jurisprudência consolidada no sentido de que o juiz 

pode indeferir a benesse, de ofício, contanto que, antes de fazê-lo, 

propicie à parte requerente a comprovação do preenchimento dos 

pressupostos legais. Para demostrar um critério objetivo, a Defensoria 

Pública do Estado de Mato Grosso, por meio da Res. 90/2017- CSDP, utiliza 

como critério pra definir uma pessoa como hipossuficiente, aquelas que 

auferem renda familiar líquida de até 03 (três) salários mínimo, entretanto, 

nos casos em que a pessoa possua vultoso patrimônio, a presunção de 

necessidade resta debelada, necessitando aquele que requer assistência 

da defensoria prove sua condição de hipossuficiência por documentos, 

vejamos: “Art. 3º. Todo aquele que não se enquadrar no critério 

estabelecido para a presunção da necessidade poderá requerer a 

assistência jurídica gratuita ao Defensor Público Geral do Estado 

demonstrando que, apesar da renda familiar mensal ultrapassar a quantia 

líquida de três salários mínimos, não tem como arcar com os honorários de 

advogado e custas processuais sem prejuízo do seu próprio sustento 

e/ou do de sua família. § 1º. O recurso de que trata o caput deste artigo 

poderá ser apresentado com o preenchimento de formulário padronizado 

(modelo anexo), ao qual serão anexados: declaração de necessitado ou 

de hipossuficiente; formulário de avaliação socioeconômica; 

comprovantes de despesas com luz, água, telefone, aluguel, despesas 

médicas e outras que possam demonstrar que o requerente não dispõe de 

condições para contratar advogado e custear eventuais despesas em 

processo judicial. (...) Art. 4º. Independente da renda mensal, não se 

presume necessitado aquele que tem patrimônio vultoso, ficando a análise 

do caso a ser realizada nos termos do artigo anterior”. Por essa razão, 

INTIME-SE o requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos 

autos documentos idôneos que comprovem a hipossuficiência alegada 

(declarações de imposto de renda, extratos bancários, conta de energia, 

bem como de água dos últimos três meses), sob pena de indeferimento 

dos benefícios da justiça gratuita. Decorrido o prazo, com ou sem a devida 

manifestação, CERTIFIQUE-SE, e façam os autos CONCLUSOS para 

deliberação. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001457-90.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ANTONIO MARCONDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTHIANE BLASIUS OAB - MT0019391A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1001457-90.2016.8.11.0007 

AUTOR(A): LUIZ ANTONIO MARCONDES Advogado(s) do reclamante: 

CRISTHIANE BLASIUS RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A. Advogado(s) do reclamado: FAGNER DA SILVA 

BOTOF Vistos. Tendo em vista o teor da certidão da oficiala de justiça (id 

14034121), NOMEIO em substituição, como perita judicial a Dra. Fernanda 

Sutilo Martins - CRM 8137 MT, independentemente de compromisso, nos 

termos do artigo 466 do CPC/15, mantendo, no mais, inalteradas as demais 

determinações constantes dos autos. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002989-31.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE DE OLIVEIRA IZIDIO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANSSIELY LONGHINI CARLOS POSSAMAE OAB - MT0019968A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1002989-31.2018.8.11.0007 

REQUERENTE: SOLANGE DE OLIVEIRA IZIDIO PEREIRA Advogado(s) do 

reclamante: FRANSSIELY LONGHINI CARLOS POSSAMAE REQUERIDO: 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Tendo em vista a 

manifestação da autora no id 15317254 requerendo a substituição da 

perita médica nomeada por motivo de for íntimo, nos termos da Resolução 

nº 305/2014 do CJF, NOMEIO em substituição o(a) perito(a) judicial o(a) Dr.

(a) FRANTHIESCO MARASSI ZAMBON, razão porque FIXO os honorários 

em R$ 200,00 (duzentos reais), sendo que a perícia realizar-se-á em dia, 

local e horário a ser designado pelo(a) perito(a) nomeado(a), que deverá 

informar à Secretaria da 1ª Vara com tempo suficiente para que proceda à 

INTIMAÇÃO dos interessados, mantendo inalteradas as demais 

determinações constantes dos autos. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004033-85.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO SCHULZE OAB - MT0016807S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVALDO DAMASIO BESERRA DE ARAUJO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1004033-85.2018.8.11.0007 

REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO Advogado(s) do reclamante: SERGIO SCHULZE 

REQUERIDO: EVALDO DAMASIO BESERRA DE ARAUJO Vistos. Trata-se 

de Ação de busca e apreensão c/c pedido liminar ajuizada pela BV 

Financeira S/A CFI contra Evaldo Damasio Bezerra de Araújo, ambos 

devidamente qualificados. Conforme entendimento jurisprudencial, o valor 

da causa nas ações de busca e apreensão deve corresponder ao valor 

da dívida (parcelas vencidas e vincendas). Nesse sentido: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. BUSCA E 

APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VALOR QUE DEVE 

CORRESPONDER À DÍVIDA PENDENTE. ADMISSIBILIDADE DA NOVA 

PLANILHA DE CÁLCULO APRESENTADA PELO CREDOR ANTES DA 

CITAÇÃO. REFLEXOS DA ALTERAÇÃO QUE DEVERÃO SER ANALISADOS 

NOS AUTOS PRINCIPAIS. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E 

PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPR - 17ª C.Cível - AI 0453563-7 - Ponta 

Grossa - Rel.: Des. Vicente Del Prete Misurelli - Unanime - J. 13.02.2008)”. 

Compulsando os autos, vejo que a parte autora atribuiu à causa o valor de 

R$ 3.638,78 (três mil seiscentos e trinta e oito reais e setenta e oito 

centavos), contudo este não corresponde ao valor da dívida (parcelas 

vencidas e vincendas), uma vez que a planilha acostada aos autos indica 

que o valor do débito atualizado corresponde a R$ 11.379,05 (onze mil 

trezentos e setenta e nove reais e cinco centavos), bem como descreve a 

petição inicial. A jurisprudência tem permitido a retificação de ofício do 

valor da causa. Assim julgou o Superior Tribunal de Justiça: 

“PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO 

FEDERAL COMUM E JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. AÇÃO REVISIONAL DE 

FINANCIAMENTO AO ESTUDANTE DE ENSINO SUPERIOR - FIES 

CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. VALOR DADO À 

CAUSA SUPERIOR AO LIMITE DE SESSENTA SALÁRIOS MÍNIMOS, PORÉM 

NÃO-CORRESPONDENTE AO CONTEÚDO ECONÔMICO DA DEMANDA. 

VALOR RETIFICADO DE OFÍCIO PELO JUÍZO FEDERAL COMUM. 

COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. 1. A competência dos 

Juizados Especiais Federais é absoluta e fixa-se, em regra, pelo valor da 

causa. 2. O valor da causa pode ser motivadamente alterado de ofício 

quando não obedecer ao critério legal específico ou encontrar-se em 

patente discrepância com o real valor econômico da demanda, implicando 

possíveis danos ao erário ou a adoção de procedimento inadequado ao 

feito. (...) Embora seja possível a retificação, de ofício, do valor atribuído à 
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causa, só quem pode fazer isso é o juízo abstratamente competente. (...) 

(CC 97.971/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA 

SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 17/11/2008)”. Sendo assim, de 

acordo com a planilha de cálculo acostada aos autos, o valor da dívida é 

de R$ 11.379,05 (onze mil trezentos e setenta e nove reais e cinco 

centavos), devendo ser este o valor da causa, razão pela qual, nos 

termos do § 3º do artigo 292 do CPC/15, RETIFICO DE OFÍCIO o valor dado 

à causa. Retifique-se a autuação, o registro e a distribuição. INTIME-SE a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, EMENDAR a exordial 

(artigos 320 e 321 do CPC/2015), sob pena de cancelamento da 

distribuição (art. 290 do CPC): 1. Proceder ao recolhimento complementar 

das custas devidas, juntando aos autos os respectivos comprovantes. 2. 

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

que o (a) presente despacho/decisão observa o disposto no artigo 10 do 

CPC/2015, no caso de não cumprimento da referida determinação. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002036-04.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO FILEMON CORDEIRO ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTHIANE BLASIUS OAB - MT0019391A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Processo: 1002036-04.2017.8.11.0007. AUTOR(A): 

FRANCISCO FILEMON CORDEIRO ARAUJO RÉU: SEGURADORA LIDER 

DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos. Trata-se de ação de 

cobrança de seguro obrigatório – DPVAT proposta por Francisco Fillemon 

Cordeiro Araújo contra a Seguradora Líder do Consórcio do Seguro 

DPVAT S/A, ambos qualificados nos autos. Alega a parte autora que foi 

vítima de acidente automobilístico na data de 21/10/2016 nas 

dependências desta urbe, e, que em decorrência deste sofreu “hemotórax 

Traumática, fraturas de arcos costais e corpo da escapula direita”, o que 

lhe prejudica até mesmo nas tarefas cotidianas. Por essa razão, propôs a 

presente demanda a fim de ver a parte ré condenada ao pagamento da 

verba complementar securitária – DPVAT. A inicial veio acompanhada com 

diversos documentos. Recebida a inicial (Id. 9223034), sendo deferidos os 

benefícios da Justiça Gratuita. A contestação foi apresentada (Id. 

9680899), oportunidade em que se suscitou preliminar ausência de 

interesse de agir e, no mérito, pugnou pela improcedência da demanda. 

Houve impugnação a contestação (Id. 10179868). Intimadas para se 

pronunciarem acerca de eventuais provas a serem produzidas a parte 

requerida se manifestou ao Id. 10301429, enquanto que a parte autora o 

fez ao Id. 10437014. Foi proferida decisão saneadora ao Id. 10864808, 

deferindo-se a produção de prova pericial e rejeitando a preliminar 

arguida. Tentada a conciliação esta foi infrutífera (Id. 13532157). Foi 

aportado laudo pericial de Id. 14230006. A parte requerida se pronunciou 

quanto ao laudo pericial ao Id. 14353009. A parte autora impugnou ao 

laudo (Id. 14664687). Vieram os autos a conclusão. É o relatório. 

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

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

art. 335 do CPC/2015, não havendo, salvo melhor juízo, a necessidade de 

dilação probatória. DO LAUDO PERICIAL HOMOLOGO para que surta seus 

jurídicos e legais efeitos o laudo pericial de Id. 14230006, porquanto, não 

houve insurgência das partes contra o mesmo não necessitando de 

maiores digressões, sendo que referido laudo é o suficiente para o 

deslinde do caso concreto. Ressalvo que a preliminar arguida foi rebatida 

na decisão saneadora e nos termos do art. 505 do CPC/15 não há a 

necessidade de volver as atenções ao tema novamente, já que a decisão 

saneadora se tornou estável (art. 357, § 1º, do CPC/15). Neste prumo, não 

havendo hipóteses de modificação das questões ora decididas, prossigo 

ao mérito. É sabido que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais 

Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres, ou por sua 

Carga, a Pessoas Transportadas ou Não (Seguro DPVAT), foi criado pela 

Lei n° 6.194/74, com a finalidade de amparar as vítimas de acidentes de 

trânsito em todo o território nacional, não importando de quem seja a culpa 

dos acidentes. Nesse ponto, nos termos da Lei nº 6.194/74, os danos 

pessoais cobertos pelo seguro DPVAT compreendem as indenizações por 

morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de 

assistência médica e suplementar (artigo 3º), sendo pago mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa. Com efeito, no tangente à comprovação da ocorrência 

do evento danoso, qual seja o acidente de trânsito, a parte autora 

certamente logrou êxito em demonstrá-lo por meio do Boletim de 

Ocorrência juntado aos autos, além de ser fato incontroverso nos autos, 

nos restando, assim, apenas averiguar se deste decorrera invalidez 

permanente, seja total ou parcial e o seu grau. Neste sentido, o laudo 

pericial/avaliação médica contém a informação de que a lesão é parcial e 

permanente, pois em que pese à resposta do item “5” (quesitos da parte 

ré) de que o autor não está permanentemente invalidado, na resposta ao 

item “f” (quesitos do Juízo) considerou a existência de lesão permanente. 

Sendo as lesão taxadas nas seguintes classificações: a) membro superior 

direito 25% (vinte e cinco por cento); e b) 25% (vinte e cinco por cento) 

em relação à capacidade pulmonar. Nesta senda, pode-se concluir que 

parte autora possui incapacidade decorrente de sinistro no qual se 

envolvera. De tal forma, considerando que a parte autora pretende 

recebimento de valor remanescente de indenização, julgando fazer jus ao 

valor total indicado na legislação (R$ 13.500,00), necessário, pois, 

verificar qual valor, de fato, corresponde à incapacidade constatada na 

parte demandada. Pois bem. A Lei n° 6.194/74 prevê em seu artigo 3º os 

requisitos necessários a serem preenchidos para que os danos pessoais 

sejam cobertos, bem como, os parâmetros para fixação do valor a título de 

indenização: “Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no art. 2o desta Lei compreendem as indenizações por 

morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de 

assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras 

que se seguem, por pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, 

de 2009). (Produção de efeitos). (...) II - até R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007). § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do 

caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei 

as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam 

suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida 

terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). (...) II - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou 

funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, 

em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 

75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 

50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e 

cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o 

percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais. 

(Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos)”. Nesse 

contexto, não há dúvidas de que a possibilidade indenizatória, neste 

particular, somente é autorizada quando constatada não só a ocorrência 

de acidente de trânsito, mas, principalmente, ter a vítima amargado 

qualquer tipo de incapacidade, seja ela parcial ou total, em decorrência 

deste. Denota-se, pois, da avaliação médica que, em decorrência do 

acidente automobilístico, o autor ficou acometido de lesão parcial, com 

grau de incapacidade definitiva considerada leve e levando-se em conta a 

tabela da Lei 6.194/74 que determina a aplicação do redutor de 70% 

(setenta por cento) do valor total da indenização quanto ao membro 

superior direito e não há redutores quanto à capacidade pulmonar, já que 

a lesão se enquadra no seguinte parâmetro da tabela: “Lesões de órgãos 

e estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital” 

art. 3 da Lei 6.194/74. Assim, contabilizando o redutor o valor devido ao 

autor corresponde à R$ 5.737,50 (cinco mil e setecentos e trinta e sete 

reais e cinquenta centavos), entretanto, como consta nos autos, houve o 

pagamento de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e 

cinco centavos) na via administrativa, logo, o real valor a ser indenizado 
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consiste em R$ 4.893,75 (quatro mil e oitocentos e noventa e três reais e 

setenta e cinco centavos). Para que não pairem dúvidas quanto ao acima 

esposado, trago à baila os seguintes julgados proferidos pelos Egrégios 

Tribunais de Justiça Brasileiros: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT – (...) O pagamento do seguro DPVAT 

deve ser adequado à extensão das lesões sofridas, consoante a Tabela 

da SUSEP. (...) (TJ-MT - APL: 00060825820118110041 26903/2017, 

Relator: DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, Data de 

Julgamento: 26/04/2017, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

08/05/2017)”. “PELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. Indenização de seguro 

obrigatório – DPVAT. Hipótese de invalidez parcial. Gradação da 

indenização de acordo com os critérios estabelecidos no art. 3º da Lei nº 

6.194/74, com as alterações introduzidas pela Lei nº 11.482/2007 e Lei n.º 

11.945/2009. Súmula n.º 474 do C. STJ. Laudo pericial conclusivo acerca 

da existência de danos patrimoniais de 25%. Correção do valor recebido 

administrativamente. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 

(TJ-SP - APL: 10934582620158260100 SP 1093458-26.2015.8.26.0100, 

Relator: Azuma Nishi, Data de Julgamento: 18/05/2017, 25ª Câmara de 

Direito Privado, Data de Publicação: 18/05/2017)“. Destaca-se ainda, a 

Súmula 474 do STJ que dispõe: “Súmula 474 - A indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau da invalidez”. A parte autora logrou êxito em 

demonstrar sua incapacidade, nos termos exigidos pela legislação vigente, 

fazendo jus à complementação da indenização pleiteada, no entanto, 

apenas no valor proporcional ao percentual de sua incapacidade, motivo 

pelo qual, o deferimento parcial do pleito inicial é medida que se impõe, 

portanto, o valor devido à parte requerente é de R$ 4.893,75 (quatro mil e 

oitocentos e noventa e três reais e setenta e cinco centavos). Destarte, 

quanto à sucumbência, nos moldes do art. 86, parágrafo único, a 

requerida arcará com as custas, uma vez que o requerente teve perda 

mínima em seu pedido. DISPOSITIVO Nos termos do art. 490, do CPC/2015, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido contido na presente ação 

de cobrança de indenização de seguro obrigatório DPVAT, nos seguintes 

termos: Ao PAGAMENTO de verba indenizatória proporcional ao dano do 

requerente no valor de R$ 4.893,75 (quatro mil e oitocentos e noventa e 

três reais e setenta e cinco centavos), quantia esta que deverá ser 

corrigida monetariamente a partir da data do acidente (21/10/2016) até a 

data do efetivo pagamento remanescente, pelos índices legais (Súmula 43 

do STJ; Sobre o tema: TJ-MG - AC: 10134110085898001 MG, Relator: José 

Flávio de Almeida, Data de Julgamento: 14/12/2016, Câmaras Cíveis / 12ª 

CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/01/2017) e sobre a qual deverá 

incidir juros moratórios a partir da citação no importe de 1% (um por cento) 

ao mês até a data do efetivo pagamento (Súmula 426 do STJ). Em 

consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, RESOLVENDO O 

MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/2015. Tendo em vista o 

teor do artigo 86, parágrafo único, do CPC/15, mesmo havendo 

sucumbência recíproca, pelas razões consignadas no bojo desta decisão, 

CONDENO a parte requerida ao pagamento das custas processuais e 

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

valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC/2015. Após o 

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

baixas e cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003028-62.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CLARA GONCALVES ALONSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (RÉU)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Processo: 1003028-62.2017.8.11.0007. AUTOR(A): CLARA 

GONCALVES ALONSO RÉU: INSS Vistos. Clara Alonso Conde, já 

qualificado, intentou a presente ação contra o Instituto Nacional do Seguro 

Social – INSS, pretendendo a concessão do benefício de aposentadoria 

por tempo de serviço na modalidade híbrida ou mista, alegando que 

preencheu os requisitos legais previstos contidas nos artigos 11, 55 

"caput" e 106, todos da Lei 8.213/91. Alega a parte autora que preencheu 

os requisitos para a concessão do benefício previdenciário pretendido, 

tendo ao momento da propositura da demanda a idade de 60 (sessenta) 

anos (critério etário), além de cumprir com o período de carência em 

lapsos em labores urbanos e rurícolas. Requereu a antecipação de tutela. 

A inicial veio acompanhada com diversos documentos. A inicial foi 

recebida ao Id. 10594604, postergando-se a análise do pedido de 

antecipação de tutela e deferindo os benefícios da Justiça Gratuita. 

Devidamente citado, o requerido ofertou contestação, oportunidade em 

que foi arguida preliminar de prescrição e, no mérito, pugnou-se pela 

improcedência da demanda. Houve impugnação à contestação (Id. 

11539160). Em decisão saneadora de Id. 15111906 foi rejeitada a 

preliminar suscitada, bem como designada audiência de instrução e 

julgamento. É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. Percebo que o 

benefício almejado pela parte autora é a aposentadoria por idade, 

contando com períodos de labor no campo e no meio urbano, ou seja, é 

denominada híbrida ou mista e para que a modalidade de aposentadoria 

seja deferida (idade), basicamente a parte autora deve comprovar ter 65 

(sessenta e cinco) anos se homem ou 60 (sessenta) anos se mulher e o 

preenchimento do período de carência de 180 (cento e oitenta) 

contribuições. Aliás, percebendo a parte autora que não poderia cumprir 

com os critérios estabelecidos pela legislação para a concessão da 

aposentadoria por idade rural ou urbana, elegeu a híbrida que é uma 

modalidade que permite o computo de ambos os perídos. Consigne-se 

ainda que a jurisprudência vem a admitir a soma entre trabalhos rurais e 

urbanos para compreender o lapso para a concessão de aposentadoria 

por idade, consoante julgado transcrito: “PREVIDENCIÁRIO E 

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR IDADE 

MISTA OU HÍBRIDA. TRABALHADOR RURAL/URBANO. RECONHECIMENTO 

DE TEMPO DE SERVIÇO RURAL. INÍCIO DE PROVA MATERIAL 

CORROBORADO POR PROVA TESTEMUNHAL. CONJUGAÇÃO COM 

TEMPO DE SERVIÇO URBANO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA REFORMADA. TERMO A QUO. JUROS E CORREÇÃO 

MONETÁRIA. VERBA HONORÁRIA. (...) 3. Com as alterações introduzidas 

pela Lei 11.718, de 20/06/2008, que acrescentou os §§ 2º, 3º e 4º ao art. 

48 da Lei 8.213/1991, autorizou-se ao trabalhador rural o cômputo de 

períodos que não sejam de atividade rural, para fins de aposentadoria por 

idade. Trata-se da chamada aposentadoria por idade "mista" ou "híbrida", 

cabendo ao segurado comprovar 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se 

homem, e 60 (sessenta) anos de idade, se mulher. 4. Para a conjugação 

do tempo de serviço rural e urbano não se exige que o segurado esteja 

desempenhando atividade rural por ocasião do requerimento administrativo 

do benefício e/ou do implemento do requisito etário. A aposentadoria 

híbrida, portanto, contempla tanto o segurado que foi para a cidade após o 

exercício de atividade rural, quanto aquele que, após prestar serviço de 

natureza urbana passa a exercer trabalho rurícola (art. 51, § 4º do 

Decreto nº 3.048/1999). (...) (AC 0022684-06.2017.4.01.9199, 

DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO, TRF1 

- PRIMEIRA TURMA, e-DJF1 DATA:21/11/2018 PAGINA:.)”. Quanto à 

comprovação, consta no extrato CNIS o total de 145 (cento e quarenta e 

cinco) meses de contribuição por trabalhos urbanos (Id. 10572648), 

restando para fins de concessão do benefício à comprovação do lapso 

restante no labor rural. Pois bem. Embora a aposentadoria por idade 

híbrida tenha suas diferenciações na computação dos períodos, em 

relação à comprovação do período rural a jurisprudência é concordante 

que há a necessidade de início razoável de prova material corroborada 

com a prova testemunhal. Neste sentido, compulsando os autos 

verifica-se que a parte autora para provar o que alega juntou aos autos 

documentos pertinentes que corroboram com sua afirmação. De início, 

destaca-se a certidão de casamento da autora datada de 08/09/1979, que 

qualifica a ela como do lar e o seu marido (José Odenir Conde) como 

lavrador (Id. 10573031). Frisa-se que no ano de 1986 o Sr. José (marido 

da requerente) adquiriu uma propriedade rural da empresa (INDECO) 

responsável pela colonização da região (Id. 10573031), sendo que após 

isto há comprovantes de gastos e outros procedimentos habituais para 

àqueles que vivem na lida do campo como a nota fiscal de 18/03/1981 de 

Id. 10573102, pág. 4 e as demais notas e recibos de Id. 10573142 que 

possuem as datas de emissão entre 04/11/1983 a 09/03/85 e autorização 

para desmatamento de 19/06/1986 (Id. 10573183). Além do mais, 

aportou-se aos autos uma declaração do Cartório atuante na Comarca de 

que o marido da requerente é proprietário de um imóvel rural de 30 (trinta) 
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há (Id. 10573183), sendo que o último comprovante relacionado ao 

trabalho rural juntado ao Id. 10573338 é de 22/08/1990, logo, o início de 

prova material foi robusto, bastando apenas a corroboração dos 

documentos com o depoimento das testemunhas, conforme art. 55, § 3º, 

da Lei 8.213/91. Destarte, em audiência de instrução e julgamento 

compareceram para o ato as testemunhas Adriano de Almeida, Valdomiro 

Ferraresi e José Costa que foram assentes ao reconhecer que a autora 

durante certo ciclo de sua vida residiu e trabalhou no meio rural em regime 

de economia familiar. A saber, o TRF da 1ª Região: “PREVIDENCIÁRIO E 

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR IDADE 

MISTA OU HÍBRIDA. TRABALHADOR RURAL/URBANO. RECONHECIMENTO 

DE TEMPO DE SERVIÇO RURAL. INÍCIO DE PROVA MATERIAL 

CORROBORADO POR PROVA TESTEMUNHAL. CONJUGAÇÃO COM 

TEMPO DE SERVIÇO URBANO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA REFORMADA. TERMO A QUO. JUROS E CORREÇÃO 

MONETÁRIA. VERBA HONORÁRIA. (...) 6. No caso em apreço, a parte 

autora logrou êxito em comprovar o exercício de atividade urbana, 

conforme CNIS, com vínculos na qualidade de trabalhador urbano e rural. 

Quanto ao período do alegado exercício de atividade rural na qualidade de 

segurada especial, verifico que os documentos juntados aos autos 

(certificado de alistamento e contrato rural), bem como o depoimento das 

testemunhas inquiridas, que em juízo afirmam tal alegação, possibilitam o 

seu cômputo para fins de concessão de aposentadoria por idade pleiteada 

na inicial. (...) (AC 0022684-06.2017.4.01.9199, DESEMBARGADOR 

FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO, TRF1 - PRIMEIRA TURMA, 

e-DJF1 DATA:21/11/2018 PAGINA:.)”. Assim, ante a veracidade dos fatos 

corroborada pelo início de prova material e testemunhal, consigno que a 

autora laborou no meio rural entre 08/09/1979 a 01/01/2006. Portanto, o 

direito assiste a pretensão da parte autora, que comprovou 

suficientemente todos os requisitos necessárias para a concessão da 

aposentadoria por idade híbrida, preenchendo o critério etário (60 anos – 

mulher) e o período de carência de 145 (cento e quarenta e cinco) 

contribuições (extrato CNIS), além de o lapso entre 08/09/1979 a 

01/01/2006 como trabalhadora rural em regime de economia familiar, 

corroborado por forte início de provas e o depoimento das testemunhas, 

não havendo qualquer fato impeditivo para a concessão do benefício de 

aposentadoria híbrida. Assim, verifico que restam preenchidos o requisito 

para concessão do benefício em tela. DISPOSITIVO ANTE O EXPOSTO 

JULGO o processo com a resolução do mérito, a teor do artigo 487, inciso 

I, do CPC, e acolhendo pedido formulado pela parte autora, determinando 

ao INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS a imediata 

implementação do Benefício Previdenciário ao requerente CLARA 

ALONSO CONDE, condenando-o, ainda, ao pagamento de todas as 

parcelas vencidas desde o indeferimento do pedido administrativo, datado 

de 26 de abril de 2017, acrescidas de juros de 0,5% a.m. e correção 

monetária pelo INPC. Sem custas. Honorários em 10%, nos termos do art. 

85, §§ 2º e 3º, do CPC/15, sobre o valor da condenação, incluídas apenas 

as parcelas vencidas (súmula 111/STJ). Inaplicável o reexame necessário, 

a teor do parágrafo 3º do Art. 496 do CPC/15. Quanto ao pedido da Tutela 

Antecipada, entendo viável o seu deferimento na oportunidade da 

sentença do mérito, vez que a verossimilhança da alegação está 

evidenciada com o acolhimento da pretensão, sendo notório o receio de 

dano irreparável á autora, vez que o objeto da antecipação é prestação de 

natureza alimentar, restando possível a aplicação do efeito suspensivo a 

decisão do mérito, com o recurso da parte requerida. Desta forma 

CONCEDO a antecipação de tutela pretendida, determinando que o INSS 

implemente desde logo o benefício Previdenciário referido na 

fundamentação, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da intimação da 

sentença, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), 

independente de uma pretensão recursal. Em observância ao art. 1.288 da 

CNGC-MT, específico os dados do requerente, sendo estes: I – Clara 

Alonso Conde; II – Concessão de aposentadoria por idade híbrida; III – 

prejudicado; IV – ainda não houve pagamento; V – a ser calculada pelo 

INSS. Com o trânsito em julgado devidamente CERTIFICADO, ARQUIVE-SE, 

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

Intimem-se. Cumpra-se.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Processo: 1002144-33.2017.8.11.0007. AUTOR(A): IRANI 

ZANOTO RÉU: ANAILDO MANOEL FILHO Vistos. Trata-se de ação de 

interdito proibitório proposta por Irani Zanoto em face de Anaildo Manoel 

Filho, ambos qualificados. Alega o autor que é proprietário do lote LP-03/B, 

com área de 4.004m² (quatro mil e quatro metros quadrados), inscrito no 

Livro 018, fl. 102 no Serviço Notarial e Registro Civil de Alta Floresta-MT, 

sendo que foi adquirido pelo autor do requerido. Aduz que após a 

aquisição contratou uma pessoa para cuidar do imóvel, além de outras 

atitudes para manter a segurança da área, contudo, afirma que ainda há 

bens de propriedade do requerido no imóvel, o que ensejou uma 

notificação ao demandado para retirar os bens e a partir de dado momento 

afirma o requerido e outros indivíduos invadem sua propriedade e 

ameaçam sua posse. A inicial veio acompanhada com diversos 

documentos. A decisão de Id. 9495867 que recebeu a exordial deferiu o 

pedido de expedição de mandado proibitório. Citado (Id. 9755124), o 

requerido apresentou contestação (Id. 10088268), pleiteando pelo retirada 

do sigilo do processo e, no mérito, pugnou pela improcedência da 

demanda. Houve impugnação à contestação (Id. 10469862). Intimadas 

para especificarem provas (Id. 12739697) a parte requerida o fez ao Id. 

13230968, enquanto que a parte autora ao Id. 13353287. Saneado o feito 

(Id. 14183832), foi determinada a produção de prova oral. Ao Id. 14451938 

a parte requerida pugnou pela juntada de documentos (Id. 14452349), com 

o fito de comprovar que os supostos bens do requeridos foram retirados 

do imóvel em consequência da ação de busca e apreensão de n° 

1011256-02.2017.8.11.0015. Foi realizada audiência de instrução, 

conforme ata de Id. 15267955. O autor apresentou suas derradeiras 

alegações ao Id. 15697263, enquanto que o requerido o fez ao Id. 

15702583. É o que cumpria relatar. FUNDAMENTO E DECIDO. Inicialmente, 

como a parte requerida levantou questão processual passo a análise do 

pedido de retirar o sigilo do processo. DO SIGILO PROCESSUAL Sem 

delongas, compulsando os autos não se verifica qualquer determinação 

no sentido de conferir ao feito sigilo, inclusive, no próprio Sistema PJe os 

autos não tem um “NÃO” na opção de “Segredo de Justiça”, portanto, o 

pedido carece de possibilidades de ser analisado, pois sequer existe a 

situação nos autos para ser examinada e apenas está sendo discutida 

neste momento para evitar qualquer alegação de omissão futura. Posto 

isto, INDEFIRO o pedido para retirar o sigilo do processo, tendo em vista 

que em nenhum momento a demanda correu sigilosamente. Passada a 

questão, passo a apreciação do mérito. DO MÉRITO No caso dos autos, 

verifico que o autor não conseguiu demonstrar o requisito primordial para 

a procedência da demanda, que se consubstancia no “justo receio de ser 

molestado na posse” (art. 567 do CPC/15). Como se vislumbra nos autos, 

em nenhum momento o autor esteve verdadeiramente ameaçado do pleno 

exercício de sua posse, sendo que, o homem destinado a cuidar da 

propriedade (Sr. Inácio) em sede de audiência de instrução e julgamento, 

quando perguntado diretamente pelo advogado da parte requerida afirmou 

que não havia movimento algum por parte do requerido que de algum modo 

ameaçasse um eventual esbulho ou turbação. Aliás, quanto aos bens de 

propriedade do requerido, consta no Id. 14452349 que houve a 

determinação judicial de busca e apreensão dos veículos (Id. 14452349, 

pág. 70), logo, em relação a estes bens móveis não há qualquer ameaça e 

na por parte do requerido e diferentemente do alegado, àquele Juízo 

entendeu como motivo justo conceder a busca e apreensão em favor da 

parte requerida. Destarte, como compete ao autor a comprovação de que 

o direito lhe pertence (art. 373, inc. I, do CPC/15) a não comprovação dos 

fatos constitutivos de seu direito atrelam a demanda a improcedência. A 

saber, o TJMT em caso semelhante assim procedeu: “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – CERCEAMENTO 

DE DEFESA – NÃO CONFIGURAÇÃO – AMEAÇA DE TURBAÇÃO OU 

ESBULHO – NÃO COMPROVAÇÃO – REQUISITO PREVISTO NO ARTIGO 

567 DO CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não se configura o 

cerceamento de defesa quando a produção da prova requerida é 

desnecessária para o deslinde da causa e há elementos suficientes nos 
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autos para formar o livre convencimento motivado do juiz. Não 

demonstrado o cumprimento dos requisitos do artigo 567 do CPC, deve ser 

mantida a decisão que julgou improcedente a ação de interdito proibitório. 

(Ap 58626/2017, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/08/2017, Publicado no DJE 05/09/2017)”. 

Friso que a procedência de ações dessas naturezas está definitivamente 

ligada à comprovação do justo receio de turbação ou esbulho e um dos 

fundamentos do autor é que o requerido manejou uma ação de 

reintegração de posse na Comarca de Sinop-MT para reaver o imóvel, no 

entanto, isto por si só não comprova a possibilidade de turbação ou 

esbulho já que é um direito do requerido de propor ações para defender 

seus interesses seja qual for e não há configuração de má-fé. Por outro 

lado, na existência de ação de reintegração de posse ajuizar uma 

demanda de interdito proibitório é ao mínimo inadequado. Assim, impõe-se 

o julgamento pela improcedência de seus pedidos. Ante o exposto, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, e, via de consequência, julgo extinto 

o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil de 2015. Em consequência a improcedência da 

demanda, REVOGO a liminar deferida ao Id. 9495867. CONDENO o Autor 

ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, 

que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do 

artigo 85, § 2º, do CPC/15. Após o trânsito em julgado da sentença, o que 

deverá ser devidamente certificado nos autos, caso não seja requerido o 

cumprimento da sentença no prazo de 30 (trinta) dias pelo advogado do 

Requerido, arquivem-se os autos com a devida baixa no cartório 

distribuidor. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Processo: 1000759-50.2017.8.11.0007. REQUERENTE: ALEX 

GASPARETTO COSTA REQUERIDO: ELETROMAR MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS LTDA Vistos. Trata-se de ação de resolução 

contratual c/c indenização por danos materiais e morais proposto por Alex 

Gasparetto Costa contra Eletromar Móveis e Eletrodomésticos Ltda., 

ambos devidamente qualificados nos autos. Alega a parte autora que 

adquiriu da requerida uma geladeira da marca Samsung no importe de R$ 

2.299,00 (dois mil e duzentos e noventa e nove reais) e que tal produto 

logo no início apresentou o defeito de descongelamento o que não permite 

a conservação adequada dos produtos colocados nela. Por essas 

razões, ajuizou o presente, requerendo a condenação do requerido à 

restituição do valor gasto ao adquirir o produto, bem como ao pagamento 

de danos morais. A exordial veio instruída com diversos documentos. A 

inicial foi recebida ao Id. 6138907, sendo deferidos os benefícios da 

Justiça Gratuita e designada audiência de conciliação. Tentada conciliação 

esta restou infrutífera (Id. 8137845). Contestação apresentada ao Id. 

8238767. Impugnação à contestação Id. 9259682. Em decisão saneadora 

de Id. 13432377 foi deferida a produção de prova oral. Juntada ata de 

audiência instrutória (Id. 14815518). A parte autora apresentou memoriais 

finais escritos ao Id. 14789177. Enquanto que o requerido o fez ao Id. 

15042503. É o breve relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. Inicialmente, se 

faz imperioso tecer comentários acerca do ônus da prova, já que a 

demanda trata de relação consumerista e por regra o consumidor é 

considerado parte insuficiente na relação. Como já mencionado, os 

consumidores são as partes hipossuficientes em relações consumeristas 

e por tal lógica, possuem uma maior dificuldade probatória, especialmente 

quando for necessária uma modalidade de produção de prova que 

requeira da parte certo poder econômico, sendo nominada tal situação 

como hipossuficiência técnica. No caso em apreço, é indiscutível que o 

ônus da prova pertence à parte requerida, tendo em vista que se qualifica 

como fornecedora, nos termos do art. 3º do CDC. Aliás, o TJMT: 

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO 

EM PAGAMENTO C/C REVISIONAL BANCÁRIA – INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA – POSSIBILIDADE – HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DO 

CONSUMIDOR – RELAÇÕES BANCÁRIAS – APLICAÇÃO DO CÓDIGO 

CONSUMERISTA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 

Observa-se dos autos que a relação jurídica entre as partes envolve 

contrato bancário, concernente ao empréstimo na modalidade “cartão de 

crédito”, razão pela qual, enquadra-se a agravada no conceito de 

prestador de serviço e a agravante na de consumidor, tornando-se 

perfeitamente aplicável à hipótese o Código consumerista. (SERLY 

MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 14/11/2018, Publicado no DJE 22/11/2018)”. Neste sentido, o ônus de 

comprovar a inexistência de defeitos na geladeira objeto do litígio pertence 

à parte requerida que detêm em seu benefício maior poder econômico. 

Contudo, o autor também requer a condenação da parte requerida à 

restituição dos valores por ele pagos e este ônus em específico lhe 

compete. Destaco que a ambas as partes foi oportunizada a produção de 

provas e a parte requerida apenas pugnou pela produção de prova 

testemunhal (Id. 10784101). Pois bem, na mesma linha o caso em apreço 

faz alusão ao Código de Defesa do Consumidor, uma vez que se trata de 

relação de fornecedor e consumidor. Portanto, aplica-se o disposto em tal 

diploma legal. Sendo assim, inicialmente vale esclarecer que o art. 18, do 

CDC, responsabiliza o fornecedor por seus produtos que contenham 

vícios de qualidade, o que se apresenta ao caso latente, importante ainda 

ressaltar que o mesmo dispositivo em seu § 6º, incisos I, II e III, classifica 

os produtos que são impróprios, devendo o fornecedor se atentar para 

evitar que um consumidor entre em contato com algo que lhe possa trazer 

algum malefício. Ademais, o TJMT em caso semelhante consolidou o 

seguinte entendimento: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE 

QUANTIA CERTA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - 

TELEVISÃO COM DEFEITO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – 

AFASTADA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO COMERCIANTE E 

FABRICANTE - VÍCIO DO PRODUTO – DEMORA NO CONSERTO – 

NEGATIVA DE DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO - ARTIGO 18 DO CDC – 

INÉRCIA NA SOLUÇÃO DO PROBLEMA - RECLAMAÇÃO JUNTO AO 

PROCON - DANO MORAL CONFIGURADO – REDUÇÃO DO QUANTUM 

INDENIZATÓRIO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS 

DESPROVIDOS. “[...] A relação estabelecida entre as partes é tipicamente 

de consumo, logo, incide à espécie o artigo 18 da Legislação 

Consumerista, que estabelece a responsabilidade solidária do vendedor e 

do fabricante pelos vícios do produto. O defeito apresentado no produto, 

que frustra as legítimas expectativas criadas pelo consumidor quando de 

sua aquisição, somado à interrupção indevida do seu uso, pelos 

significativos transtornos que acarreta, além do sentimento de impotência 

e vulnerabilidade, diante da postergação injustificada de sua solução, 

erigem-se em causa de indenização por danos morais. (...) (Ap 

67208/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/02/2018, Publicado no DJE 

15/02/2018)”. Conquanto, não obstante aos dispositivos legais e 

entendimento jurisprudencial, consta nos autos que o produto foi adquirido 

através do requerido, causando, desse modo, o dever de indenizar, tanto 

no que concerne à restituição dos valores pagos quanto na indenização 

por danos morais. Nesse ponto, mister se faz abrir um tópico atinente aos 

critérios para se aferir o “quantum” indenizatório a título de danos morais a 

ser arbitrado à parte requerente. A indenização por dano moral, como já 

visto, objetiva compensar a mácula sofrida e tem caráter de sanção ao 

causador do dano, devendo ser levada em consideração, principalmente, 

a situação financeira do ofensor, de modo que a indenização sirva para 

desestimular a prática do ato danoso. De nada adianta, portanto, da 

indenização em patamar exorbitante, ou, de outra forma, em valor irrisório, 

ato que, longe de punir, representa verdadeiro prêmio ao causador do 

dano. Assim, deverá a parte demandada arcar com os danos decorrentes 

de seus atos, pagando indenização por dano moral no valor de R$ 

4.000,00 (quatro mil reais), quantia que entendo compatível com os 

transtornos causados a parte autora. Realmente, trata-se de matéria 

polêmica e por vezes dificílima de enfrentar, de sorte que a doutrina e a 

jurisprudência ainda não construíram critérios objetivos e seguros para 

tanto. Porém, vale ressaltar que o objetivo da indenização por danos 

morais não é o enriquecimento e tampouco o empobrecimento, tendo, sim, 

conforme posicionamento do STJ, “dupla função reparatória e 

penalizante”. (STJ 33/513 - Resp. 3 220-RJ - registro 904 792, trecho do 

voto do relator Ministro CLÁUDIO SANTOS). No que diz respeito ao pleito 

de indenização por danos materiais, emerge dos autos a intenção da parte 
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requerente em receber a título deste o montante correspondente a R$ 

2.299,00 (dois mil e duzentos e noventa e nove reais). Nesta modalidade 

de dano, cabe à parte autora comprovar que obteve prejuízo ao adquirir 

um produto, e como já exposto, o requerente comprou o produto com vício 

de qualidade, sendo que quando noticiou a fornecedora o defeito não 

obteve resposta efetiva no tempo adequado, já que as visitas dos 

técnicos não resolveram a situação que persiste até então. Entretanto, na 

inicial ele afirma que comprou o produto de forma parcelada, porém, não 

juntou nos autos qualquer documento que comprove o pagamento do valor 

relacionado ao produto, sendo que a nota fiscal de Id. 5587530 não é 

suficiente para comprovar o pagamento do produto e sim apenas que ele 

foi comprado. A propósito: “APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE RESCISÃO 

DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS 

CESSANTES (...) AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO PELA AUTORA DE 

FATO CONSTITUTIVO DE SEU DIREITO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, 

DO CPC (...) Incumbe à autora a comprovação do fato constitutivo de seu 

direito, conforme estabelece o artigo 373, I do Código de Processo Civil. 

Não demonstrado pela autora o direito em relação à condenação solidárias 

das rés ao pagamento de restituição de valores desembolsados: aquisição 

do produto, restituição dos danos materiais, lucros cessantes, restituição 

dos valores dados em pagamento para a quitação do financiamento para 

compra do veículo e danos morais, a improcedência desses pedidos é 

medida que se impõe. (...) (Ap 140766/2017, DESA. NILZA MARIA 

PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 11/09/2018, Publicado no DJE 17/09/2018)”. Portanto, o pleito 

de reparação por danos materiais da parte autora não merece 

procedência, já que não há comprovação de gastos arcados pelo autor. 

DISPOSITIVO Nos termos do art. 490 do CPC/2015, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido da parte requerente, razão porque: 1) CONDENO a 

parte requerida ao pagamento da quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), 

a título de indenização por danos morais, fixando, desde já, juros de mora 

legais em 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. art. 406 do 

CC/2002, c/c o § 1º do art. 161 do CTN, cuja incidência deverá ser feita a 

partir do evento danoso (01/08/2016 – data da compra do produto), bem 

como, a correção monetária com reajuste pelo Índice Nacional de Preços 

ao Consumidor – INPC/IBGE a partir da prolação da sentença. 2) CONDENO 

o requerido ao pagamento das despesas, custas e honorários 

advocatícios, ARBITRADOS esses em 10% (dez por cento) do valor da 

condenação, nos termos do § 2º do art. 85 e 88, ambos do CPC/2015. Em 

consequência, DECLARO EXTINTO o feito proposto por Alex Gasparetto 

Costa em face de Eletromar Móveis e Eletrodomésticos Ltda., COM 

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

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

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1001392-27.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

NELMA BETANIA NASCIMENTO SICUTO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PREVCAR-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS 

SERVIDORES DE CARLINDA (IMPETRADO)

ÉRICA MARCIELI FURLAN DE PEDRI DE CAMPOS (IMPETRADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SALUA GAZALI OAB - MT0006278S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Processo: 1001392-27.2018.8.11.0007. IMPETRANTE: NELMA 

BETANIA NASCIMENTO SICUTO IMPETRADO: ÉRICA MARCIELI FURLAN DE 

PEDRI DE CAMPOS, PREVCAR-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA 

SOCIAL DOS SERVIDORES DE CARLINDA Vistos. Trata-se de mandado de 

segurança impetrado por Nelma Betânia Nascimento Sicuto contra ato que 

intitula de ilegal e arbitrário praticado por Érica Marcieli Furlan de Pedri de 

Campos em representação ao Fundo Municipal de Previdência Social dos 

Servidores do Município de Carlinda-MT - PREVCAR, buscando a 

concessão da ordem para que a impetrante seja submetida a perícia que 

lhe foi negada administrativamente. A impetrante alega que servidora 

pública efetiva do Município de Carlinda-MT e logo é segurada de 

previdência própria do município. Narra ainda que, a impetrante foi cedida 

ao Município de Alta Floresta-MT para assumir o cargo comissionado de 

Secretária de Municipal de Assuntos Estratégicos, porém, em decorrência 

de problemas de saúde teve que se afastar de suas atividades laborais 

em 28/03/2018. Assevera que em virtude do afastamento pugnou junto ao 

órgão que a autoridade coatora pertence à realização de perícia médica 

para fins do processo administrativo que almeja a concessão do benefício 

de auxílio-doença, no entanto, foi negado o pedido da impetrante, que 

sequer foi submetida à perícia, com o argumento de que a Prefeitura de 

Alta Floresta-MT não havia efetuados os repasses das contribuições a 

unidade do PREVCAR. Razão pela qual, requereu a medida liminar, para 

que seja agendada perícia médica. A inicial veio instruída com os 

documentos. Ao Id. 13178911 foi postergada a análise da liminar e 

determinada a notificação da autoridade coatora. Notificada, a autoridade 

coatora prestou informações ao Id. 13346334. O Município de Alta 

Floresta-MT se manifestou ao Id. 13556005. Em decisão de Id. 14203624 

foi deferida a medida liminar. O Ministério Público apresentou parecer ao Id. 

15279979. Os autos vieram-me conclusos. É o relatório. FUNDAMENTO E 

DECIDO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO FUNDO MUNICIPAL 

DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE 

CARLINDA-MT – PREVCAR Primeiramente, insta salientar que o nobre 

Promotor de Justiça, arguiu preliminar de ilegitimidade passiva do 

PREVCAR, explicitando a tese de que o art. 5º da CF/88 não prevê a 

possibilidade do órgão ao qual a suposta autoridade coatora faz parte e 

sim apenas o responsável pelo ato combatido. Destarte, vislumbro que 

assiste razão à preliminar suscitada pelo Parquet, já que apesar da 

autoridade coatora ser vinculada ao órgão de previdência apenas e tão 

somente ela pode responder por atos praticados por si. Consagra-se que 

o órgão deve sim ser indicado na petição inicial, no entanto, isto não o 

torna legítimo para figurar em um mandamus. Pelos fatos expostos, 

ACOLHO a preliminar de ilegitimidade passiva ad causum do Fundo 

Municipal de Previdência Social dos Servidores do Município de 

Carlinda-MT – PREVCAR, excluindo-o do writ. Em prosseguimento, como 

se sabe, o mandado de segurança é o remédio constitucional destinado a 

proteger direito líquido e certo, que esteja ameaçado ou lesado por ato 

comissivo ou omissivo, praticado ilegal ou abusivamente, por autoridade 

pública ou pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, 

nos casos em que não seja amparado por habeas corpus e habeas data 

(art. 1º da Lei n. 12.016/90) e art. 5°. (...) LXIX da Constituição Federal: 

"Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e 

certo, não amparado por “habeas-corpus” ou “habeas-data”, quando o 

responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou 

agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público". A 

questão tratada nos autos foi devidamente analisada quando do 

deferimento da liminar e, desse modo, o convencimento inicial somente 

seria alterado caso a autoridade coatora apresentasse documentos novos 

que afirmassem essa compreensão exordial ou, ainda, caso houvesse 

alguma alteração no raciocínio jurídico inicialmente desenvolvido. No caso 

em testilha, a impetrante requer a concessão da ordem para ser submetida 

à perícia médica que é uma das fases para quem requer o benefício de 

auxílio-doença e nada além do pedido. Contudo, lhe foi negado o direito de 

realizar a perícia, em virtude do não repasse do Município de Alta 

Floresta-MT para o PREVCAR, entretanto, a jurisprudência considera que 

não se pode negar o direito da parte de ser submetida à perícia médica 

administrativa. A saber, o TRF da 1ª Região assim entende: 

“PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO-DOENÇA. NÃO REALIZAÇÃO DE PERÍCIA 

MÉDICA. PERDA DA QUALIDADE DE SEGURADO. DIREITO À OBTENÇÃO 

DE DECISÃO FUNDAMENTADA DA ADMINISTRAÇÃO. SENTENÇA 

MANTIDA. 1. Trata-se de mandado de segurança no qual o impetrante 

objetiva o reconhecimento do seu direito a ser submetido à perícia médica 

administrativa a cargo do impetrado, a qual lhe foi negada sem motivo 

justo, bem ainda de protocolizar novos requerimentos de concessão de 

benefício previdenciário por incapacidade. O impetrado, em suas 

informações, sustenta que uma vez constatada a perda da qualidade de 

segurado do impetrado, inócuo seria o seguimento do processo 

administrativo. (...) 3. Submetendo-se a um exame médico pericial, poderá 

vir a ser constatada incapacidade laborativa que retroaja à data em que o 

impetrante detinha a qualidade de segurado, tanto mais que juntado com a 

inicial, informações constantes de seu prontuário médico obtidas junto ao 

arquivo do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina - USP, com 

atendimentos desde o ano de 2002. 4. Remessa oficial e apelação do INSS 

não providas. Sentença mantida. A Câmara, por unanimidade, negou 
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provimento à remessa e à apelação do INSS. (AMS 

0004576-52.2007.4.01.3807, JUIZ FEDERAL GRIGÓRIO CARLOS DOS 

SANTOS, TRF1 - 2ª CÂMARA REGIONAL PREVIDENCIÁRIA DE MINAS 

GERAIS, e-DJF1 DATA:14/03/2017 PAGINA:.)”. Ademais, a concessão não 

acarreta qualquer prejuízo a parte, já que o writ se limita apenas ao direito 

em relação à perícia e o PREVCAR poderá indeferir o pedido de 

auxílio-doença se entender que a impetrante não preenche os requisitos. 

Por outro lado, há a informação de que o Município de Alta Floresta-MT não 

efetuou os repasses, porém, tal fato não pertine na discusão deste feito, 

tendo em vista que a impetrante se abstem de pleitear pela concessão do 

benefício e apenas requer que lhe permita passar pelas fases do 

procedimento administrativo. DISPOSITIVO Posto isto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida na petição inicial, 

razão porque: 1) ACOLHO a preliminar de ilegitimidade passiva ad causum 

do Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores do Município de 

Carlinda-MT – PREVCAR, excluindo-o do writ. 2) CONCEDO a segurança 

pleiteada para que se realize a perícia solicitada, CONFIRMANDO a liminar 

deferida ao Id. 14203624. 3) Assim, nos termos do inciso I, do artigo 487 

do CPC/2015, DECLARO EXTINTO o feito proposto por Nelma Betânia 

Nascimento Sicuto contra ato que intitula de ilegal e arbitrário da Diretora 

Executiva do PREVCAR, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Processo isento 

de custas e honorários, Súmulas 512 do Supremo Tribunal Federal e 105 

do Superior Tribunal de Justiça, bem como do artigo 10, inciso XXII, da 

Constituição do Estado de Mato Grosso. Em tempo, EXTRAIA-SE cópia 

integral desta sentença, ENCAMINHANDO-A a autoridade impetrada, 

conforme determina o artigo 13 da Lei nº 12.016/2009 (LMS). Nos termos 

do § 1º artigo 14 da Lei nº 12.016/2009 (LMS), a decisão deve ser 

submetida ao duplo grau de jurisdição obrigatório, pelo que DETERMINO, 

após o transcurso do prazo para apelação, sejam os autos REMETIDOS ao 

egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com nossas 

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

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001522-51.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEFFERSON & ALEXANDRA COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E 

ORTOPEDICOS LTDA - ME (RÉU)

EMANUEL RIBEIRO FERNANDES - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO JORGE BOUERE DAHER OAB - MG96158 (ADVOGADO(A))

BETANIA DAS GRACAS MENDES OAB - MG123108 (ADVOGADO(A))

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

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

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Processo: 1001522-51.2017.8.11.0007. AUTOR(A): 

JAQUELINE DA SILVA RÉU: JEFFERSON & ALEXANDRA COMERCIO DE 

ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME, EMANUEL RIBEIRO 

FERNANDES - ME Vistos. Trata-se de ação de resolução de contrato c/c 

indenização por danos morais e materiais proposta por Jaqueline da Silva 

contra Jefferson & Alexandra Comércio de Artigos Médicos e Ortopédicos 

Ltda. - ME, ambos devidamente qualificados nos autos. O pedido veio 

instruído com diversos documentos. Recebida a inicial, foram deferidos os 

benefícios da Justiça Gratuita e designada audiência de conciliação (Id. 

8030426). Foi ofertada contestação ao Id. 9402108. Tentada a conciliação 

(Id. 9421316) constatou-se a ausência da parte autora. No ato a parte 

requerida apresentou proposta de acordo. Entre um ato e outro, foi 

tentada nova audiência de conciliação, que desta vez foi frutífera (Id. 

16882356). Vieram-me os autos conclusos. É a síntese do necessário. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Tendo em vista que ambas as partes são 

maiores, capazes e estão devidamente representadas, HOMOLOGO POR 

SENTENÇA o acordo pactuado entre as partes (Id. 16882356), para que 

produza seus efeitos legais, cujas cláusulas e condições passam a fazer 

parte integrante da presente sentença. Em consequência, JULGO EXTINTO 

o presente feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso 

III, “b”, do CPC/2015. Sem custas (art. 90, § 3º, do CPC) e sem condenação 

em honorários advocatícios. Ciência a Defensoria Pública. Com o trânsito 

em julgado devidamente CERTIFICADO, REMETAM-SE os autos ao arquivo, 

com as baixas e cautelas de praxe, observando o que dispõe a CNGC-MT. 

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

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002498-58.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LENISE MENIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANSSIELY LONGHINI CARLOS POSSAMAE OAB - MT0019968A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO 

OBJETIVO-ASSUPERO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIA DE OLIVEIRA OAB - SP204201 (ADVOGADO(A))

CRISTIANE BELLOMO DE OLIVEIRA OAB - SP140951 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Processo: 1002498-58.2017.8.11.0007. REQUERENTE: LENISE 

MENIN REQUERIDO: ASSOCIACAO UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO 

RENOVADO OBJETIVO-ASSUPERO Vistos. Trata-se de ação de obrigação 

de fazer com pedido de antecipação de tutela c/c indenização de danos 

morais e materiais proposta por Lenise Menin contra a Unip – Universidade 

Paulista, ambos devidamente qualificados. Alega a parte autora que é 

discente da instituição de ensino superior requerida, utilizando a 

modalidade de ensino à distância, tendo como polo acadêmico a cidade de 

Alta Floresta-MT. Assevera que a instituição de ensino entre outros 

requisitos para a aprovação obriga aos alunos a passarem por estágio 

com carga horária mínima, sendo que a demandante cumpriu com a carga 

horária requisitada. Aduz que conseguiu estágio na Prefeitura de Alta 

Floresta-MT, tomando todas as providências ao seu alcance para 

regularizar seu estágio, inclusive, no que concerne a celebração de 

convênio entre a instituição de ensino que havia anuído com o convênio 

com a citada prefeitura, mas que, mesmo oficiada pela prefeitura para a 

conclusão do contrato a parte requerida restou silente e não fechou o 

contrato, impedindo à autora a concluir o curso que teve seu término em 

dezembro de 2015. Por tais motivos, recorreu ao judiciário para que seja 

deferida liminar em seu favor com o fim de regularizar o convênio de 

estágio e, no mérito, que a demandada seja condenada ao pagamento de 

indenização por danos morais e matérias, ante a falha na prestação dos 

serviços. A inicial veio acompanhada com diversos documentos. A 

decisão de Id. 10099346 recebeu a exordial, além de deferir os benefícios 

da Justiça Gratuita. Devidamente citada (Id. 10426610), a parte requerida 

ofertou contestação (Id. 10730616), alegando que a mesma não possui a 

obrigação legal de firmar convênios sendo uma de suas faculdades, 

apenas tendo o dever de supervisionar o estágio, assim, requereu a 

improcedência da demanda. Houve impugnação à contestação (Id. 

11573173). Intimadas para especificarem provas à parte autora o fez ao 

Id. 13313344, enquanto que a parte requerida quedou-se inerte (Id. 

13324116). Vieram-me os autos conclusos. É o relato do necessário. 

FUNDAMENTO E DECIDO. O caso em apreço é hipótese que comporta o 

julgamento antecipado da lide, nos termos do inciso I, do artigo 355 do CPC 

e como inexistem preliminares ou questões prejudiciais ao mérito passo a 

julgar o cerne do pedido. Inicialmente, vale esclarecer que a Lei n° 

11.788/08 (Lei do Estágio) estabelece as diretrizes que devem ser 

seguidas pelos envolvidos (instituição de ensino, cedente e estagiário), 

assim, dizer a quem pertence o direito nesta demanda passa pela análise 

criteriosa do referido dispositivo legal. A parte autora alega que a 

requerida deixou de firmar convênio com a Prefeitura Municipal de Alta 

Floresta-MT, explicitando que a mesma recebeu ofício para firmar o 

contrato, mas permaneceu inerte. Afirma ainda que em decorrência do 

supramencionado obteve diversos prejuízos, uma vez que não pode 

concluir o curso e deixou de aproveitar oportunidades de emprego e até 

mesmo de concursos. Nesta linha de raciocínio, a parte autora amparada 

pela legislação consumerista, já que é a parte hipossuficiente na relação 

em tela, deveria comprovar a falha na prestação do serviço da requerida. 

Pois bem. Voltando a atenção a Lei 11.788/08, verifica-se no art. 8º a 

seguinte redação: “Art. 8o É facultado às instituições de ensino celebrar 

com entes públicos e privados convênio de concessão de estágio, nos 

quais se explicitem o processo educativo compreendido nas atividades 

programadas para seus educandos e as condições de que tratam os arts. 

6o a 14 desta Lei”. Dada a redação do artigo de lei acima, denota-se que 
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não há responsabilidade/obrigação da parte requerida de firmar convênios 

para que seus alunos passem pelo período do estágio, sendo que o art. 6º 

da mesma lei dispõe que: “Art. 6o O local de estágio pode ser selecionado 

a partir de cadastro de partes cedentes, organizado pelas instituições de 

ensino ou pelos agentes de integração”. Portanto, ante a legislação 

aplicada ao caso em apreço, não assiste razão a parte autora, tendo em 

vista que poderia realizar o estágio em outras unidades cedentes. Aliás, a 

parte requerida juntou aos autos tabela contendo alguns cedentes 

credenciados junto à unidade de ensino e mesmo que gere estranheza 

uma drogaria e uma casa de latarias estarem nesta lista, não se desfaz a 

qualidade dos demais credenciados para o estágio obrigatório. Imperioso 

destacar que a demanda tem caráter de obrigação de fazer e a legislação 

vigente permite a instituição de ensino a faculdade de fazer ou não 

convênios, sendo a obrigatoriedade na supervisão do estágio e nada 

muito além disso. Friso ainda, que a parte autora pugnou pela antecipação 

de tutela para compelir a requerida a firmar convênio com a prefeitura, 

contudo, como consignado na fundamentação acima, não há nenhuma 

previsão legal para a contratação de convênios. Outrossim, é sabido que 

para a concessão de antecipação de tutela é necessária a comprovação 

dos requisitos autorizadores consagrados no art. 300 do CPC/15 e pelos 

fatos consignados na fundamentação acima, não vislumbra-se a 

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

útil do processo, haja vista que o estágio pode ser realizado em outras 

inúmeras cedentes credenciadas. Assim, o pedido de antecipação de 

tutela não tem amparo e merece o indeferimento. Ademais, a parte 

requerida se desincumbiu de seu ônus de provar fato impeditivo ao direito 

da autora, pois, foi capaz de demonstrar por intermédio da legislação que 

inexiste obrigação da mesma de contratar convênios com quem quer que 

seja, sendo imperativa a improcedência da ação. D’outra banda, o pedido 

de indenização realizado pela parte autora consiste na suposta falha na 

prestação do serviço por parte da requerida, porém, como já 

cansativamente exposto, não há como compelir a requerida a contratar 

convênios, salvo se anteriormente tivesse indiscutivelmente se 

comprometido a tal, o que não é o caso dos autos, já que as provas não 

são capazes de corroborar o ponto. Então é impreterível citar que os 

pedidos concernentes a indenizações (moral e material) carecem dos 

fatores autorizadores, já que não foi provada falha na prestação de 

serviços. A propósito: “EMENTARECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS 

DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - IMPROCEDÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DE ILÍCITO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - AUSÊNCIA DE 

NOTIFICAÇÃO PRÉVIA PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA - ARTIGO 43, § 2º, 

DO CDC - OBRIGAÇÃO DO BANCO DE DADOS - PEDIDO IMPROCEDENTE – 

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O autor não comprovou 

os fatos constitutivos do seu direito, a teor do disposto no art. 373, I, do 

CPC. Ausente a comprovação da falha na prestação de serviços, 

especialmente no tocante à suposta irregularidade da inscrição do nome 

da parte autora nos cadastros de proteção ao crédito, não há que se falar 

em ilícito civil.Para que se imponha o dever de indenizar, é necessária a 

comprovação dos elementos ensejadores da responsabilidade civil, quais 

sejam: o dano, a ilicitude da conduta e o nexo causal entre ambos. 

Ausente qualquer um desses requisitos, não há que se falar em 

indenização por danos morais.Nos termos do artigo 43, § 2º da norma 

consumerista, a comunicação prévia ao consumidor sobre a inclusão do 

seu nome nos cadastros de inadimplentes deve ser empreendida pelo 

órgão de proteção ao crédito e não pelo suposto credor. (SEBASTIAO 

BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

18/09/2018, Publicado no DJE 25/09/2018)”. Por outro lado, levando o feito 

a seara civil, mesmo que haja eventual dano, não há o nexo causal e 

portanto, a parte requerida não possui o dever de indenizar a parte autora, 

restando na improcedência total da demanda. DISPOSITIVO Ante o 

exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, com resolução de 

mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC/15 e via de consequência, 

INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela outrora pleiteado. Condeno a 

parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários 

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

causa, todavia, SUSPENDO A EXIGIBILIDADE em virtude disposto no artigo 

98, §§ 2º e 3º do atual Código de Processo Civil. Após o trânsito em 

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

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

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000991-28.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

EDIRLEI ARROTEIA DO NASCIMENTO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO FREGONESI DE MORAES OAB - SP307321 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIO CÉZAR MODESTO DOS SANTOS (IMPETRADO)

MARCO AURÉLIO MARRAFON (IMPETRADO)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Processo: 1000991-28.2018.8.11.0007. IMPETRANTE: EDIRLEI 

ARROTEIA DO NASCIMENTO IMPETRADO: MARCO AURÉLIO MARRAFON, 

JULIO CÉZAR MODESTO DOS SANTOS Vistos. Trata-se de Mandado de 

Segurança com pedido liminar impetrado por Edirlei Arroteia do Nascimento 

contra ato coator perpetrado por Marco Aurélio Marrafon (Secretário de 

Estado da Educação) e Júlio Cézar Modesto dos Santos (Secretário de 

Estado de Gestão), ambos devidamente qualificados. Alega o autor, em 

síntese, que o Impetrante foi aprovado em concurso para preenchimento 

de 10 (dez) vagas para vigilantes em escolas do município de Alta 

Floresta-MT (Edital n° 001/2017, da Secretaria de Estado de Gestão do 

Estado de Mato Grosso – CEGES – e Secretaria de Educação, Esporte e 

Lazer do Estado de Mato Grosso - SEDUC), argumentando que, ficou em 

24º (vigésimo quarta) na colocação. Aduz ainda, que o edital limitou o 

cadastro de reserva a 50% (cinquenta por cento) do total de vagas 

ofertadas, e que não houve planejamento por parte da administração, e em 

decorrência disto, não foi convocado para assumir seu cargo. Desta feita, 

requer seja determinado liminarmente que a autoridade coatora o 

convoque para assumir o cargo ao qual foi aprovado. A inicial veio 

acompanhada com diversos documentos. Ao Id. 12604395 foi postergada 

a análise da liminar, determinando a notificação da autoridade coatora. 

Notificado o Estado de Mato Grosso apresentou informações ao Id. 

13428971. Em decisão de Id. 13621435 a liminar foi indeferida. Instado a 

se manifestar o Ministério Público ofertou parecer desfavorável por 

considerar inexistir direito líquido e certo em favor do impetrante. É o relato 

do necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. Primeiramente, insta salientar que 

o nobre Promotor de Justiça, em sua manifestação pugnou pela 

improcedência do presente Remédio Constitucional alegando haver 

ausência de direito líquido e certo. Quanto ao Estado de Mato Grosso, este 

argumentou que o mandamus não merece ser concedido em virtude da 

ausência de direito líquido e certo, tendo em vista que o impetrante ficou 

com a 24ª (vigésima quarta) colocação no certame, enquanto que apenas 

eram oferecidas 10 (dez) vagas. Como se sabe, o mandado de segurança 

é o remédio constitucional destinado a proteger direito líquido e certo, que 

esteja ameaçado ou lesado por ato comissivo ou omissivo, praticado ilegal 

ou abusivamente, por autoridade pública ou pessoa jurídica no exercício 

de atribuições do Poder Público, nos casos em que não seja amparado por 

habeas corpus e habeas data (art. 1º da Lei n. 12.016/90) e art. 5°. (...) 

LXIX da Constituição Federal; "conceder-se-á mandado de segurança 

para proteger direito líquido e certo, não amparado por “habeas-corpus” 

ou “habeas-data”, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de 

poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de 

atribuições do Poder Público". Pois bem, no presente caso, busca o 

impetrante ser comprovado para assumir cargo público originado pelo 

edital de concurso público n° 001/2017, por ter sido classificado e o 

Estado estar, em tese, contratando funcionários temporários para ocupar 

os mesmos cargos. Sobre isto, como estampado na decisão que indeferiu 

a liminar, não há a presença do direito líquido e certo que são os critérios 

basilares para a concessão da ordem, pois, para o autor não existe o 

direito de ser nomeado, já que não foi aprovado dentro do número de 

vagas ofertadas. Ademais, a jurisprudência do STF consagrou em casos 

como este, não existe o direito e sim a expectativa dele. Assim, ainda no 

prazo de validade do certame a Administração Pública poderá mediante a 

conveniência e disponibilidade orçamentária nomear indivíduo aprovado 

em concurso fora das vagas ofertadas, no entanto, não é obrigado a 

fazê-lo. Neste sentido: “EMENTA: AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE 

SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ATO DA PRESIDÊNCIA DO SUPREMO 

TRIBUNAL FEDERAL. FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA. 

PRECEDENTE DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 

SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DA REPERCUSÃO GERAL. RE 837.311/PI. 

TEMA 784. SUPOSTA CONVOLAÇÃO DE EXPECTATIVA DE DIREITO À 

NOMEAÇÃO EM DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO 
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DE CONCURSADOS. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO 

DESPROVIDO. 1. O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo 

concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame 

anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos 

aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses 

de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, 

caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público 

capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado 

durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma 

cabal pelo candidato. Precedente submetido à sistemática da Repercussão 

Geral: RE 837.311 RG, Relator Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 

09/12/2015, DJe 18.04.2016. 2. In casu, a agravante não logrou 

comprovar, por prova pré-constituída, que as funções licitadas por 

terceirização são as mesmas oferecidas em concurso público. A partir 

dos elementos trazidos aos autos, resta manifesta a distinção de 

atribuições entre o cargo para o qual a impetrante prestou concurso e as 

funções licitadas pelo Supremo Tribunal Federal, o que desconfigura 

hipótese de preterição arbitrária e imotivada. 3. Agravo interno a que se 

NEGA PROVIMENTO. (MS 33064 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal 

Pleno, julgado em 15/09/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-232 DIVULG 

09-10-2017 PUBLIC 10-10-2017)”. Cumpre ressalvar que a matéria já foi 

debate em tema de repercussão geral (tema 784 - Direito à nomeação de 

candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital de 

concurso público no caso de surgimento de novas vagas durante o prazo 

de validade do certame) e que o resultado gerou a tese usada no julgado 

transcrito acima, portanto, não há que se falar em direito líquido e certo por 

parte do impetrante. Por fim, ante a manifestação do Ministério Público para 

remeter os autos à 2ª Promotoria de Justiça Criminal, considero pertinente 

oficiar e não remeter os autos ao Parquet, para apurar eventual ato 

improbo. DISPOSITIVO Posto isso, REJEITO a pretensão deduzida na 

petição inicial, razão porque JULGO integralmente IMPROCEDENTE o 

pedido formulado pela impetrante para DENEGAR a segurança pleiteada. 

Consequentemente, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de 

Processo Civil, DECLARO EXTINTO o feito. Processo isento de custas e 

honorários, Súmulas 512 do Supremo Tribunal Federal e 105 do Superior 

Tribunal de Justiça, bem como do artigo 10, inciso XXII, da Constituição do 

Estado de Mato Grosso. Em tempo, EXTRAIA-SE cópia integral desta 

decisão, ENCAMINHANDO-A à autoridade impetrada, conforme determina 

o artigo 13 da Lei nº 12.016/2009 (LMS). Com o trânsito em julgado 

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

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

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000016-06.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO RICARDO SCHAVAREN OAB - MT0016592A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZAIDA MARIA LANGUER TONI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Processo: 1000016-06.2018.8.11.0007. EXEQUENTE: CARLOS 

DOS SANTOS EXECUTADO: ZAIDA MARIA LANGUER TONI Vistos. 

Trata-se de ação de execução proposta pelo Carlos dos Santos contra 

Zaida Maria Languer Toni, ambos qualificados. O feito foi impulsionado 

para a intimação pessoal da parte exequente, para dar andamento ao 

feito, sob pena de extinção da demanda (Id. 14015862). Ao Id. 14761127 

foi aportada certidão de decurso de prazo de manifestação. Vieram-me os 

autos conclusos. É o relato do necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. No 

caso dos presentes autos, fica visível, portanto, que houve abandono da 

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

da demanda. Ademais, há determinação para que a parte autora dê 

prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme os termos 

do artigo 485, inciso III, § 1º do Código de Processo Civil de 15: “Art. 485. 

O juiz não resolverá o mérito quando: (...) III - por não promover os atos e 

as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 

(trinta) dias; (...) § 1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte 

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

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

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

Em consequência, JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO o 

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

Processo Civil de 2015. CONDENO a parte autora ao pagamento das 

despesas e custas processuais remanescentes, se houverem. Sem 

condenação em honorários. Após o trânsito em julgado devidamente 

CERTIFICADO, ARQUIVE-SE, observadas as formalidades legais. 

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

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003314-06.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SAE TOWERS BRASIL TORRES DE TRANSMISSAO LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ALENCASTRO DE CARVALHO SABATO MOREIRA OAB - 

MG109111 (ADVOGADO(A))

EDUARDA VASCONCELOS GOMES PINHEIRO MARTINS OAB - MG178025 

(ADVOGADO(A))

GUILHERME HALLACK LANZIOTTI OAB - MG87988 (ADVOGADO(A))

LAURA ROCHA FRANCA MACHADO VEIGA SALLES OAB - MG128709 

(ADVOGADO(A))

BERTOLDO MACHADO VEIGA OAB - MG12003 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Processo: 1003314-06.2018.8.11.0007. AUTOR(A): SAE 

TOWERS BRASIL TORRES DE TRANSMISSAO LTDA RÉU: ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos. Trata-se de embargos de declaração opostos por 

SAE Towers Brasil Torres de Transmissão Ltda. contra decisão de Id. 

15782804 que condicionou o deferimento da tutela ao depósito judicial 

integral ao crédito exequendo. Alega o embargante que a decisão se 

baseou no art. 300 do CPC/15, logo, seria indevido o condicionamento da 

concessão da tutela ao depósito judicial do valor total da dívida, afastando 

assim o que dispõe o art. 151, inc. V, do CTN. Certidão de tempestividade 

dos embargos foi aportada ao Id. 1665896. A parte embargada se 

manifestou ao Id. 16734827. Vieram-me os autos conclusos. É o breve 

relato. FUNDAMENTO E DECIDO. Cumpre registrar que, o artigo 1.022, do 

CPC/2015, dispõe que os embargos de declaração são cabíveis contra 

qualquer decisão judicial nas seguintes hipóteses, in verbis: “Art. 1.022. 

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - 

esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de 

ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se 

omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em 

julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de 

competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das 

condutas descritas no art. 489, § 1o”. Pois bem. Reexaminado a decisão, 

verifico inexistir obscuridade, contradição, omissão ou erro material a ser 

sanado, isso porque analisando detidamente os autos, vejo que a 

embargante, na verdade, pretende modificar o “decisum”, mudando o 

entendimento externado na decisão judicial. Aliás, o fundamento de que 

utilizar o art. 300 do CPC/15 para conceder antecipação de tutela sem a 

necessidade de oferecer caução é pretencioso e incorreto, já que o § 1º 

do mesmo dispositivo de lei prevê tal situação e fica a critério do Juízo 

exigir ou não caução. Assim, vê-se claramente a inadequação do 

procedimento, uma vez que a irresignação apontada deveria ser objeto de 

procedimento próprio, qual seja, agravo de instrumento. Ante o exposto: 

REJEITO “in tontum”, os embargos declaratórios apresentados pela 

embargante por não haver nenhuma omissão na decisão proferida nos 

autos, mantendo-a inalterada. Intime-se a parte autora para dar 

prosseguimento ao feito, no prazo de 15 (quinze) dias. Ciência às partes. 

Cumpra-se o necessário.

Sentença Classe: CNJ-280 CONVERSÃO DE SEPARAÇÃO JUDICIAL EM 

DIVÓRCIO

Processo Número: 1000481-49.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GRAZIELA DOS SANTOS DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELLINGTON DA SILVA CARVALHAIS OAB - MT17219/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039412/12/2018 Página 24 de 855



Odair Carlos Michelin (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Processo: 1000481-49.2017.8.11.0007. REQUERENTE: 

GRAZIELA DOS SANTOS DE FREITAS REQUERIDO: ODAIR CARLOS 

MICHELIN Vistos. Trata-se de ação de conversão de separação judicial em 

divórcio ajuizada por Graciela dos Santos de Freitas em face de Odair 

Carlos Michelin, ambos devidamente qualificados nos autos em epígrafe. A 

autora narra, em síntese, que se encontra separada judicialmente da parte 

ré a aproximadamente 17 (dezessete) anos, pugnando pela conversão da 

separação em divórcio. A inicial veio instruída com diversos documentos. 

Recebida a inicial foram deferidos os benefícios da Justiça Gratuita (Id. 

5852027). Diante da tentativa infrutífera de realizar a citação pessoal, foi 

deferida a citação por edital (Id. 12686505). Decorrido o prazo da citação 

editalícia, consoante certidão de Id. 14549423, a Defensoria Pública, 

atuando como curadora especial, apresentou contestação por negativa 

geral ao Id. 15462138. A autora requer o julgamento antecipado da lide (Id. 

15901979). Vieram-me os autos conclusos. É o breve relatório. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Cumpre anotar que o feito comporta julgamento 

antecipado, na forma do artigo 355, inciso I, do NCPC e não havendo 

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

causa. Inicialmente, vislumbro que não há a necessidade de intervenção 

ministerial nos autos, haja vista que além do divórcio ser um direito 

potestativo a demanda não alcança nenhuma das matérias estampadas no 

art. 178 do CPC/15. O casamento e a separação judicial do casal restaram 

comprovados documentalmente nos autos. Com efeito, requer a parte 

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

rompimento definitivo do vínculo matrimonial, sendo certo que não há 

notícias de bens a partilhar ou de filhos comuns. É certo que, desde o 

advento da Emenda Constitucional n.º 66/2010, a qual alterou a redação 

do art. 226, § 6º, da Constituição Federal, não existem mais lapsos 

temporais para a decretação do divórcio, bastando a manifestação de 

vontade de qualquer dos cônjuges no sentido de ver rompido o vínculo 

matrimonial que os une, sendo despicienda a análise de qualquer outro 

requisito para dissolução do casamento. Desta maneira, diante da 

manifestação apresentada na petição inicial e considerando que a 

separação judicial do casal foi consignada nos autos n° 3.195/99 que 

tramitou perante a 2ª Vara desta Comarca (informação extraída do 

Sistema Apolo), a procedência da ação é medida que se impõe. Fica 

resguardado às partes, entretanto, promover futura ação autônoma para 

reclamar a partilha de bens eventualmente existentes que não foram 

declarados na presente demanda. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a 

pretensão inicial para o fim de converter em divórcio a separação judicial 

do casal Graziela dos Santos de Freitas e Odair Carlos Michelin, 

resolvendo o mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC/15. Sem 

custas e sem condenação em honorários. Certificado o trânsito em 

julgado, expeça-se o mandado de averbação ao Cartório de Registro Civil 

Competente. Após, o cumprimento da determinação, arquivem-se os 

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

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003571-31.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE VIRGINIO BATISTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (RÉU)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Processo: 1003571-31.2018.8.11.0007. AUTOR(A): MARIA 

JOSE VIRGINIO BATISTA RÉU: INSS Vistos. Trata-se de ação 

previdenciária de reestabelecimento de auxílio doença proposto por Maria 

José Virgínio Batista em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, 

ambos devidamente qualificados. Foi determinada a emenda da inicial para 

que a parte autora junta-se aos autos o indeferimento do benefício 

previdenciário na via administrativa (Id. 15751772). Ao Id. 15895288 a 

parte demandante informou que a decisão que reconheceu sua 

incapacidade é suficiente para embasar a presente ação. Os autos vieram 

conclusos. Relatei o necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. Inicialmente, 

DEFIRO os benefícios da Justiça Gratuita, diante da presunção de 

veracidade da afirmação das partes (pessoas físicas) de que não possui 

recursos suficientes para pagar as custas e as despesas processuais, 

nos termos do § 3º, do art. 99, do CPC/2015. Friso que houve despacho 

para que a parte autora emendasse a inicial sob pena de extinção do feito 

sem resolução de mérito pelo indeferimento da petição, no entanto, mesmo 

devidamente intimada, não o fez e nos moldes do art. 321, parágrafo 

único, “se o autor não cumprir com a diligência, o juiz indeferirá a petição 

inicial”. Por oportuno, consigno que não há necessidade de intimação 

pessoal da parte autora para tomar ciência quanto à extinção da ação sem 

resolução de mérito, por descumprimento da determinação de emenda à 

petição inicial. Sobre o tema, o TJMT tem decidido: “APELAÇÃO CÍVEL - 

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL 

- NÃO CUMPRIMENTO - EXTINÇÃO POR INDEFERIMENTO DA EXORDIAL - 

INTIMAÇÃO PESSOAL - DESNECESSIDADE - QUITAÇÃO DO CONTRATO 

POSTERIOR AO PROTOCOLO DO RECURSO - INÉRCIA DO APELANTE EM 

PEDIR A DESISTÊNCIA DA AÇÃO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO 

CONFIGURADA - RECURSO NÃO PROVIDO. Esta Corte tem entendimento 

assente no sentido de que, tratando-se de extinção do processo por 

indeferimento da petição inicial, a intimação pessoal da parte é 

desnecessária. (AgRg no REsp 1095871/RJ). Quando a quitação do 

contrato se dá após a propositura do Recurso de Apelação, a inércia do 

apelante não é, por si só, suficiente para configurar litigância de má-fé. 

(Ap 91717/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/08/2017, Publicado no DJE 

01/09/2017)”. Grifei. Destaco que a comprovação do indeferimento 

administrativo é um requisito de constituição e de desenvolvimento válido 

do processo, consoante estampado no julgamento do Recurso Repetitivo 

n° 631240, sendo que a não observância deste requisito enseja no 

indeferimento da petição inicial. A propósito: “PREVIDENCIÁRIO. 

CONSTITUCIONAL. PREVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. 

REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. RE 631240. EXIGÊNCIA NÃO 

CUMPRIDA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. ADEQUAÇÃO AOS 

TERMOS DO RE 631240. EXTINÇÃO MANTIDA. (...) 4. Na hipótese dos 

autos, a parte autora deixou de cumprir a determinação judicial, para juntar 

aos autos o comprovante do indeferimento administrativo do INSS, dentro 

do prazo fixado. A sentença recorrida merece ser confirmada, posto que 

se pautou em entendimento firmado pelo STF, em sede de recurso 

repetitivo (RE 631240), decidido com repercussão geral reconhecida, que 

lhe confere especial efeito vinculante. 5. A condição de ação é matéria de 

ordem pública apreciada no início do processo e, na ausência de 

resistência ao pedido pelo réu, deverá o processo retornar ao estado 

inicial, para que seja oportunizado o saneamento da irregularidade, 

extinguindo o processo sem resolução de mérito, ante a inércia da parte 

autora. 6. A sentença recorrida que julgou extinto o feito, sem resolução 

do mérito, por ausência das condições da ação, ante a ausência do prévio 

requerimento administrativo para caracterizar o direito de ação do 

interessado contra o INSS, não merece reparos, nos termos previstos nos 

artigos 319, 320 e 321 c/c art. 485, VI, do NCPC. (...) (AC 

0076052-71.2010.4.01.9199, DESEMBARGADOR FEDERAL FRANCISCO 

DE ASSIS BETTI, TRF1 - SEGUNDA TURMA, e-DJF1 DATA:27/11/2018 

PAGINA:.)”. Aliás, após a perícia foi constatada a incapacidade, mas como 

o extrato demonstra o benefício foi cessado devido ao prazo 

anteriormente definido, razão pela qual caberia a parte requerer a 

prorrogação do benefício. DISPOSITIVO Ante o exposto, INDEFIRO A 

PETIÇÃO INICIAL, com fulcro no art. 321, parágrafo único, c/c artigo 485, I, 

ambos do CPC/15, JULGO EXTINTO o presente processo sem resolução 

de mérito. Condeno a parte autora ao pagamento das despesas judiciais, 

todavia, SUSPENDO a exigibilidade da cobrança, uma vez que a parte 

autora é beneficiária da Justiça Gratuita. Sem condenação em honorários, 

já que não houve a triangularização processual. Após o trânsito em 

julgado da sentença devidamente CERTIFICADO, ARQUIVE-SE, com as 

baixas e anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000699-43.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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ALBERTO IVAN ZAKIDALSKI OAB - PR39274 (ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT0016168S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL TEDESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ALTAIR NERY OAB - MT24476/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Processo: 1000699-43.2018.8.11.0007. REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: DANIEL TEDESCO Vistos. 

Trata-se de ação de busca e apreensão de um automóvel Marca Ford, 

Modelo Fiesta SD 1.6, Cor Branca, Chassi n° 3FADP4YJ5EM14092 e ano 

de fabricação 2013, proposta pelo Banco Bradesco Financiamentos S/A, 

em desfavor de Daniel Tedesco, ambos devidamente qualificados. Alega a 

parte autora, na inicial, que a parte requerida mediante contrato de 

financiamento, adquiriu o referido veículo, contudo, inadimpliu restando à 

parte autora o ajuizamento desta demanda. Entre um ato e outro, depois de 

deferida liminar, o bem em questão foi apreendido e depositado em 

benefício do requerente, nesta toada, sendo a objetividade atingida. A 

inicial veio acompanhada com diversos documentos. A liminar foi deferida 

(Id. 14180975). Foi opostos embargos declaratórios (Id. 14510263), que 

foram rejeitados (Id. 15417335). Foi certificada a inércia da parte requerida 

(Id. 16470024). Ao Id. 16548990 a parte autora requereu o julgamento 

antecipado da lide. Vieram-me os autos à conclusão. É o relato do 

necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. Analisando atentamente os autos, 

verifico que a ré, não obstante devidamente citada in faciem, deixou 

transcorrer in albis o prazo para apresentação de resposta, conforme 

certidão de Id. 16470024, razão pela qual, DECRETO SUA REVELIA que, in 

casu, se opera em todos os seus efeitos, por se tratar o direito em jogo de 

direito disponível. Diante de tal situação, cumpre registrar que o caso em 

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

termos do inciso II do artigo 355 do Código de Processo Civil de 2015. Pois 

bem, inexiste qualquer irregularidade no julgamento antecipado da lide, 

uma vez que o requerido não demonstrou interesse nos atos processuais, 

conforme consta certidão de Id. 16470024. Sendo assim, passo à análise 

do mérito. Destarte, a requerida, mesmo regularmente citada em ação de 

busca e apreensão, quedou-se inerte, implicando a presunção de 

veracidade dos fatos alegados na inicial, quais sejam: os de que a 

requerida levou consigo o ônibus objeto do litígio, utilizando-a 

indevidamente sem pagar as parcelas do financiamento do contrato feito 

com o autor, situação que viola os direitos da parte autora. Com efeito, a 

busca e apreensão não se restringe tão somente à medida cautelar, 

podendo almejar, também, tutela satisfativa, que é o caso dos autos. Ora, 

a presente demanda é satisfativa, haja vista que visa à retomada do 

veículo haja vista o inadimplemento da parte requerida (fato incontroverso, 

porquanto não contestado pela ré revel). A respeito das várias espécies 

de busca e apreensão, Alexandre Freitas Câmara explicita: “A expressão 

busca e apreensão, no direito brasileiro, é equívoca. Há uma série de 

institutos, de diversos matizes, que recebem este nome. Basta dizer que 

autorizado doutrinador identificou seis diferentes espécies de busca e 

apreensão. Há, em primeiro lugar, uma busca e apreensão incidente, 

destinada a permitir a realização de uma medida cautelar. Assim, por 

exemplo, pode ocorrer, deferido o arresto, ou o sequestro, fazer-se 

necessária a busca e apreensão da coisa sobre a qual incidirá a 

constrição judicial. Segunda espécie é a busca e apreensão que tem 

natureza de meio executivo, previsto no art. 625 do Código de Processo 

Civil, a ser utilizada na execução para entrega de coisa certa móvel. 

Terceiro tipo é a "ação de busca e apreensão" de bens alienados 

fiduciariamente, prevista no art. 3º do Decreto-Lei n. 911/69, que tem 

natureza satisfativa. Quarto tipo de busca e apreensão conhecido é a 

medida satisfativa de busca e apreensão de incapazes. Como se verá 

adiante, há busca e apreensão cautelar de incapazes, assim como há 

medida satisfativa com tal designação. Nesta enumeração, está-se dando 

ênfase, por ora à busca e apreensão de índole satisfativa. Quinta espécie, 

também satisfativa, é a busca e apreensão, determinada mesmo ex officio, 

de autos e documentos levados por uma das partes e mantidos em seu 

poder ilegalmente. Por fim, a única busca e apreensão cautelar, de 

pessoas e coisas, objeto central de nosso estudo nesta parte da obra. 

(CÂMARA, Alexandre Freitas. Lições de direito processual civil. Rio de 

Janeiro: Editora Lumen Juris, 2004, vol. III, p. 151)". Por fim, em que pese à 

presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial, em caso de 

revelia, ser relativa, concluo pela análise dos autos que o pedido do 

requerente merece o total amparo, pois, o conjunto probatório comprova a 

tese explicitada na inicial, bem como, os documentos anexados na exordial 

foram satisfatórios para comprovação do contrato firmado, a ré tem 

ciência inequívoca de que tal ação poderia chegar a este ponto, já que, 

quando citada, foi devidamente informada sobre as consequências desta 

e sequer se deu ao trabalho de esclarecer os motivos de tal 

inadimplemento através da competente contestação. DISPOSITIVO Ante o 

exposto, confirmo a medida liminar ora concedida ao Id. 12738027, e, com 

fundamento no artigo 66 da Lei nº 4.728/65, no Decreto-Lei n.º 911/69, e 

artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, JULGO 

PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial para o fim de 

consolidar definitivamente a propriedade e a posse plena e exclusiva do 

veículo descrito na inicial, automóvel Marca Ford, Modelo Fiesta SD 1.6, 

Cor Branca, Chassi n° 3FADP4YJ5EM14092 e ano de fabricação 2013, 

nas mãos da parte autora, cuja apreensão torno definitiva, devendo as 

parcelas quitadas pelo devedor serem abatidas do saldo remanescente 

em caso de venda do bem. Em consequência, julgo extinto o feito, com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil. Condeno o réu-devedor ao pagamento das custas judiciais 

e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, os 

últimos arbitrados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do 

art. 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil. Considerando que a ré é 

revel e não possui advogado constituído nos autos, ficam DISPENSADAS 

SUAS INTIMAÇÕES nos autos, na forma do art. 346 do CPC/2015, 

correndo contra ela os prazos independentemente de intimação, a partir 

da publicação de cada ato decisório. PROCEDO NESTA DATA COM A 

BAIXA NA RESTRIÇÃO DO AUTOMÓVEL DESCRITO NA INICIAL, 

CONFORME EXTRATO ANEXO. Preclusa a via recursal, e nada sendo 

requerido no prazo de 15 (quinze) dias, ARQUIVEM-SE os autos com as 

anotações e baixas de estilo, observadas as formalidades legais e as 

normas da CNGC-MT. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003968-90.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

W. W. G. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE VALNIR TEXEIRA OAB - MT0003624S (ADVOGADO(A))

ATILIO VALNEZ TEXEIRA OAB - MT25930/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

T. R. B. (RÉU)

I. B. G. (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA do teor da certidão de ID 16998757. 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

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

11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002333-11.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

PARANAITA RIBEIRAOZINHO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID ANTUNES DAVID OAB - MG84928 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO MASTRANGELLI (RÉU)

REFLORESTA REFLORESTADORA LTDA - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SANDRO NASSER SICUTO OAB - MT5126-A (ADVOGADO(A))

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

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 
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parte autora para CIÊNCIA de que a Carta Precatória foi distribuída para o 

Juízo da 5ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (autos nº 

1043263-32.2018.8.11.0041). OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

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

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002445-43.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO DO AMARAL PINTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTHIANE BLASIUS OAB - MT0019391A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

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

 

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

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

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

no prazo de quinze (15) dias.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003601-66.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DE SOUZA MARIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

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

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

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

no prazo de quinze (15) dias.

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1004404-49.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ELIEGE SOCIO DA SILVA (AUTOR(A))

ANTONIO RAMOS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

GINE LEIDE VIEIRA CARDOSO MAIA (RÉU)

RUBENS MAIA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DESPACHO Numero do Processo: 1004404-49.2018.8.11.0007 

AUTOR(A): ANTONIO RAMOS DA SILVA, ELIEGE SOCIO DA SILVA RÉU: 

RUBENS MAIA, GINE LEIDE VIEIRA CARDOSO MAIA Vistos. INTIME-SE a 

parte requerente para que, em até 10 (dez) dias, comprove o recolhimento 

das custas de ingresso, sob pena de cancelamento da distribuição. 

Ademais, CERTIFIQUE-SE quanto à (in)tempestividade da oposição dos 

presentes embargos. Após, voltem-me conclusos. Alta Floresta, 11 de 

dezembro de 2018. Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 143951 Nr: 5163-98.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adão Candido de Siqueira

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

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

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

OAB:14.474-A/MT

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

 Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE ROCEDENTE o pedido inicial, com resolução de mérito 

para INDEFERIR o pedido de aposentadoria por invalidez e DEFERIR ao 

Autor apenas o benefício do auxílio-doença, pelo período de 12 (doze) 

meses a partir da intimação desta sentença, devido desde a citação em 

01/02/2017 (fl. 34- v), eis que a Autarquia Previdenciária não pode ser 

penalizada com mora do Autor em ingressar com a demanda após ter seu 

pedido indeferido em 02/05/2014 (fl.26). Dessa forma, DETERMINO seja o 

Autor submetido a programa de reabilitação profissional, junto ao INSS, 

sob pena de cessão do benefício ora concedido, bem se submeta a 

tratamento médico indicados no laudo pericial (fl. 59).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 62450 Nr: 2267-29.2009.811.0007

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Marta Pereira Santo

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilberto Romano de Paula - 

OAB:MT 12.421-B, Liliane Andréa do Amaral de Paula - 

OAB:MT/11.543-A, Rafael Barion de Paula - OAB:11063-B/MT, Sérgio 

Luiz do Amaral - OAB:MT 13120-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o depósito e a vinculação para a conta judicial dos valores 

executados no presente feito, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 924, inciso II do 

Código de Processo Civil.

Independentemente do trânsito em julgado da sentença, proceda-se o 

necessário para a liberação do valor do benefício previdenciário, 

vinculado à fl. 222, para a conta apresentada à fl. 224.

Honorários contratuais e sucumbenciais (fl. 207) para a conta indicada à 

fl.224.

 Sem custas e honorários advocatícios, porquanto estes não são cabíveis 

na fase de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública sem ter 

sido impugnada, conforme dispõe o art. 85, §7º do CPC.

Nesta linha segue a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. INSS. EXECUÇÃO NÃO 

EMBARGADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RITO DO PRECATÓRIO. 

DESCABIMENTO. Incabível a fixação de honorários advocatícios em 

execuções não embargadas contra a Fazenda Pública em caso submetido 

ao rito do precatório. Orientação dos tribunais superiores. NEGADO 

SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. (Agravo de Instrumento Nº 

70050856723, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Marilene Bonzanini Bernardi, Julgado em 30/10/2012).” (TJ-RS - AG: 

70050856723 RS , Relator: Marilene Bonzanini Bernardi, Data de 

Julgamento: 30/10/2012, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 12/11/2012)

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

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observadas as 

formalidades legais.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 119970 Nr: 7470-93.2014.811.0007

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lourdes Pauleto dos Santos de Farias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lourival Pauleto dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wesley Rodrigues Arantes - 

OAB:13616/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos,

 Tendo em vista a informação trazida pela parte autora às fls. 52/54, bem 

como considerando a perícia realizada no requerido nos autos de n° 

5212-48.2014.811.0007 e oportunamente juntada nestes autos sob as fls. 

58/59, DEFIRO o pedido e acolho a perícia já realizada no requerido nos 
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autos supracitados.

Dessa forma, intimem-se as partes e o Ministério Público para 

manifestação no prazo sucessivo de 05 (cinco) dias.

Após, voltem-me os autos conclusos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 112891 Nr: 1475-02.2014.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vicentina Alves Franco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEMAT- Centrais Elétricas Matogrossenses 

S/A

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murillo Espinola de Oliveira 

Lima - OAB:3127-A/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 012/2017, 

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

requerida para, no prazo de 05 dias, providenciar o pagamento das custas 

processuais no importe de R$ 553,62 (quinhentos e cinquenta e tres reais 

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

sentença de folha 435. Este valor deverá ser de forma separada, sendo 

R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais com quarenta centavos) para 

recolhimento da guia de custas e R$ 140,22 (centro e quarenta reais com 

vinte e dois centavos) para guia de taxa Judiciária.

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

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

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

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

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

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

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

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

Arrecadação e Arquivamento. Sob pena de o referido débito ser remetido 

ao Departamento de Controle de Arrecadação-DCA/TJMT, para fins de 

encaminhamento do nome do devedor a protesto (Provimento 

88/2014-CGJ) e anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 124327 Nr: 1993-55.2015.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alta Floresta Motos Ltda., Stella Maris Menezes 

Cruz Nascimento, Francis Maris Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador do Estado de Mato 

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Patrícia Jorge da Cunha 

Viana Dantas - OAB:MT 8014

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 012/2017, 

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

Executada para, no prazo de 05 dias, providenciar o pagamento das 

custas processuais no importe de R$ 677,70 (seiscentos e setenta e sete 

reais com setenta centavos), a que foi condenado nos termos da r. 

sentença de folha 76. Este valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 

413,40 (quatrocentos e treze reais com quarenta centavos) para 

recolhimento da guia de custas e R$ 264,30 (duzentos e sessenta e 

quatro reais com trinta centavos) para guia de taxa Judiciária.

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

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

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

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

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

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

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

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

Arrecadação e Arquivamento. Sob pena de o referido débito ser remetido 

ao Departamento de Controle de Arrecadação-DCA/TJMT, para fins de 

encaminhamento do nome do devedor a protesto (Provimento 

88/2014-CGJ) e anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 123344 Nr: 1448-82.2015.811.0007

 AÇÃO: Sobrepartilha->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMQ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SdSC

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

OAB:17.811-0 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nelson Júnior Gotarde - 

OAB:25166

 Vistos.

Defiro a desistência da oitiva das demais testemunhas arroladas pela 

parte requerida. Ainda, diante da ausência do autor e seu causídica a esta 

solenidade, declaro precluso o seu direito à produção de prova oral.

 Dessa forma, encerrada a instrução processual, permaneçam os autos 

conclusos para a sentença.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001742-15.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CLEVERSON LUIZ D ADA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JORDANA BOLDORI OAB - MT0013915A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA AGRICOLA DE COTIA COOPERATIVA CENTRAL EM 

LIQUIDACAO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

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

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 1001742-15.2018.8.11.0007 

AUTOR(A): CLEVERSON LUIZ D ADA RÉU: COOPERATIVA AGRICOLA DE 

COTIA COOPERATIVA CENTRAL EM LIQUIDACAO Vistos. Trata-se de 

ação de adjudicação compulsória ajuizada por CLEVERSON LUIZ D’ADA 

em face de Cooperativa Agrícola de Cotia Cooperativa Central (em 

liquidação judicial) com relação ao imóvel descrito na exordial, com a 

expedição da consequente carta de adjudicação. Narra que a Requerida 

foi a colonizadora do Município de Carlinda, tendo criado a gleba de 

imóveis e os loteado. Registra que o lote descrito na inicial foi inicialmente 

adquirido por Miguel Pereira Soares, que o teria vendido ao Requerente. 

Afirma que “nada obstante ao legítimo direito a que faz jus o autor, este 

não logrou êxito em obter a outorga da escritura definitiva do imóvel 

noticiado, vez que a ré se encontra em liquidação judicial”. Ao final, pediu 

o reconhecimento de seu direito e à expedição da carta de adjudicação. 

Juntou documentos ao PJe. Recebida a inicial, designou-se audiência de 

conciliação e determinou-se a citação do Requerido. Na contestação de ID 

13967335, a Requerida defende que o adquirente originário deve compor 

litisconsórcio passivo necessário com o Requerente. No mérito, expressa 

a concordância com o pedido da inicial. Pleiteia a gratuidade de justiça. 

Trouxe documentos junto à resposta. Na audiência de conciliação, 

posterior à resposta, não houve autocomposição (ID 14452626). 

Apresentada impugnação à contestação (ID 15838277). Os envolvidos 

foram intimados para indicar as provas a serem produzidas (ID 15894648), 

mas não houve apontamento de diligências complementares, tendo o 

Requerente pedido o julgamento antecipado do feito (ID 16052034). 

Vieram-me conclusos. É o relato do necessário. Fundamento e decido. De 

logo, tenho como cabível o julgamento antecipado da lide por serem 

suficientes as provas documentais existentes nos autos. Entretanto, antes 

de adentrar na análise do mérito do pedido, aprecio a preliminar arguida. 

Segundo a Requerida, o cedente deve integrar a relação processual 

devido à existência de litisconsórcio passivo necessário. Contudo, não 

assiste razão ao argumento, principalmente porque, diante destas 

questões, a jurisprudência tem entendido que basta a presença do 

promitente vendedor, in casu, a própria Requerida, para a validade do feito 

de adjudicação. Nessa trilha jurídica: PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. 
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PROMESSA DE COMPRA E VENDA. CESSÃO DE DIREITOS. ADJUDICAÇÃO 

COMPULSÓRIA. SÚMULA 239/STJ. REEXAME DOS CONTRATOS 

FIRMADOS E DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULAS 5 E 7 DO 

STJ. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. 1. Hipótese em 

que o Tribunal local consignou (fl. 172, e-STJ): "Diante da cessão de 

direitos oriundos de promessa de compra e venda, os cessionários podem 

exigir do promitente vendedor - já quitado o preço - a outorga da escritura 

definitiva. Trata-se de exigir cumprimento de obrigação de fazer, e não há 

necessidade de registro da cadeia de cessões, imponível apenas a quem 

quer o efeito real da promessa e posteriores cessões. Como não há 

terceiro afetado, e já passadas décadas desde a promessa, a cessionária 

faz jus à adjudicação do imóvel em seu favor (súmula n º 239 do STJ)". 2. 

O STJ possui jurisprudência de que na "ação de adjudicação compulsória 

não é necessária a participação dos cedentes como litisconsortes, sendo 

o promitente vendedor parte legítima para figurar no pólo passiva da 

demanda" (AgRg no Ag 1.120.674/RJ, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira 

Turma, DJe 13.5.2009). (...) (REsp 1698807/RJ, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 19/12/2017). 

ILEGITIMIDADE PASSIVA. Presença do cedente na cadeia de transmissão. 

Desnecessidade. Prosseguimento do processo apenas contra os titulares 

de domínio. Precedentes do STJ e desta Corte. Preliminar acolhida. 

ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. Procuração do titular de domínio 

conferindo poderes para a assinatura dos compromissos de compra e 

venda pela mandatária. Quitação dos imóveis. Requisito lógico e 

indispensável para a outorga da escritura. Recibo emitido por terceiro. 

Documentos constantes dos autos que comprovam que o emitente figurou 

como intermediário. Elementos que indicam a inexistência de qualquer 

cobrança pelo vendedor, desde a data contratada para a quitação dos 

imóveis. Sentença parcialmente reformada para reconhecer a ilegitimidade 

passiva dos cedentes. Inversão dos honorários em relação aos cedentes. 

Honorários mantidos em relação aos compromissários vendedores. 

Recurso dos cedentes provido e dos compromissários vendedores não 

p r o v i d o .  ( T J - S P  -  A P L :  1 0 0 8 3 7 5 5 1 2 0 1 3 8 2 6 0 1 5 2  S P 

1008375-51.2013.8.26.0152, Relator: Fernanda Gomes Camacho, Data de 

Julgamento: 31/05/2017, 5ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

02/06/2017). Ante o exposto, rejeito a preliminar em voga. Ademais, a 

Requerida pugna pela concessão da gratuidade de justiça, alegando que o 

fato de estar em liquidação judicial é consequência lógica da 

impossibilidade de arcar com custas processuais. Entretanto, a pessoa 

jurídica não goza da presunção de veracidade de sua declaração, sendo 

necessária efetiva comprovação da ausência de recursos para que sejam 

conferidas as benesses da gratuidade de justiça, senão vejamos: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. 

EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA. PESSOA JURÍDICA EM 

LIQUIDAÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA 

DA DEMONSTRAÇÃO DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. Nos termos do art. 98 

do CPC/15 e da Súmula 481 do STJ, pode a pessoa jurídica valer-se de tal 

benefício, contudo, deve comprovar nos autos a sua necessidade, 

demonstrando a precariedade da sua situação financeira. A simples 

declaração que a pessoa jurídica encontra-se em liquidação extrajudicial, 

não faz presumir pelo estado de miserabilidade desta. Caso em que tal 

situação não restou demonstrada, inexistindo elementos com suficiente 

valor probatório para comprovar as alegações expostas no recurso. 

NEGADO SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. (TJ-RS - AI: 

70078577418 RS, Relator: Adriana da Silva Ribeiro, Data de Julgamento: 

19/09/2018, Décima Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 01/10/2018). Todavia, diante da situação jurídica da 

requerida, entendo que procede sua alegada insuficiência de recursos 

financeiros para o pagamento das custas, pelo que, defiro o benefício da 

Gratuidade de Justiça. Superadas as questões processuais pendentes, 

passa-se à apreciação do objeto litigioso do processo. A pretensão 

autoral exposta nesta demanda alicerça-se no disposto no art. 1.418 do 

Código Civil: “Art. 1.418. O promitente comprador, titular de direito real, 

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

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

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

requerer ao juiz a adjudicação do imóvel”. Embora o sentido literal do 

dispositivo aparente beneficiar o promitente comprador titular de direito 

real, ou seja, o titular de instrumento de promessa de compra e venda 

registrado em cartório, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou o 

entendimento de que a inscrição é dispensável: “Súmula n. 239, STJ: O 

direito à adjudicação compulsória não se condiciona ao registro do 

compromisso de compra e venda no Cartório de Imóveis”. Conforme a 

doutrina, o registro do contrato preliminar torna o direito oponível a terceiro 

e constitui direito real sobre o bem, ao passo que caso assim não seja 

feito, vigorará apenas um compromisso pessoal entre os contratantes. Por 

entender oportuno, trago à baila: "O momento culminante da gestação 

deste direito real é a inscrição no registro imobiliário. Sem ela, a apuração 

dos demais requisitos é nada. Verificados que sejam, e inscrito o 

documento, vigora o direito real de promessa de venda. Evidentemente a 

partir do momento do registro. Até aquela data, o contrato de promessa de 

venda existe, porém gerador de direitos meramente obrigacionais. 

Operada a inscrição constitui-se o direito real. Seus efeitos erga omnes 

originam-se da data do registro, e somente com ele podem ser invocados". 

(Caio Mario da Silva Pereira, Instituições de Direito Civil, vol. IV, p.384). 

Firmada a responsabilidade pessoal da Requerida quanto ao cumprimento 

do contrato, bem como o pedido expresso de procedência contido na 

contestação, impõe-se a homologação do reconhecimento da pretensão. 

Sendo certo o direito almejado pelo Requerente, óbices de ordem 

financeira da Requerida não devem impedir a concretização do direito à 

propriedade reconhecido nesta sentença, devendo a função social da 

propriedade prevalecer sobre a exigência de apresentação de certidões 

negativas de débito da requerida. Ante o exposto, com fulcro no art. 487, 

III, a, do CPC, HOMOLOGO O RECONHECIMENTO DO PEDIDO de 

adjudicação compulsória e DETERMINO a transferência de titularidade do 

imóvel situado no Lote n.º 01, Quadra CE-6, situado no Núcleo Urbano de 

Carlinda/MT, com área total de 982,62 m2, em Carlinda-MT, matrícula n.º 

1403, do 1º Serviço Notarial e Registral da Comarca de Alta Floresta/MT, 

para o nome de Cleverson Luiz D’Ada, independentemente da conferência 

de certidões negativas de débito da requerida Cooperativa Agrícola de 

Cotia, sem prejuízo das demais formalidades, que deverão ser 

observadas. Condeno a Requerida ao pagamento das custas e de 

honorários de sucumbência fixados em 10% do valor atualizado da causa, 

observado o disposto no artigo 98, §§2º e 3º do CPC, eis que se trata de 

parte beneficiária da Gratuidade de Justiça. Havendo trânsito em julgado e 

nada sendo requerido em 30 dias, certifique-se e arquive-se. P. R. I. Alta 

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

Direito

3ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000363-39.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

F. M. G. (AUTOR(A))

I. R. D. S. J. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. S. V. (RÉU)

E. D. S. S. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

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

WANDERLEY BRICATTE BARROS OAB - MT19389/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1000363-39.2018.8.11.0007 Vistos. Trata-se de 

“AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE MATERNIDADE COM PEDIDO DE TUTELA 

PARA REALIZAÇÃO DE DNA C/C COM ALTERAÇÃO DE REGISTRO CIVIL” 

movida por EDUARDO GARCIA DOS SANTOS, representado por 

FRANCIELLI MONTEIRO GARCIA e ISRAEL ROSA DOS SANTOS JUNIOR, 

em desfavor de ERIVANIA DA SILVA SANTOS e AFONSO SOUZA VIEIRA, 

todos qualificados nos autos. Com a inicial foram carreados documentos 

junto ao Sistema PJE. Recebida a inicial (ID 11813150), fora determinada a 

realização de exame de DNA cruzado entre ambas as mães e ambos os 

filhos. Certificada a citação dos demandados (ID’s 11872610 e 11893214). 

Sob o ID 12252311, apresentada contestação nos autos. Laudo de exame 

de DNA sob o ID 12413718, concluindo que FRANCIELLI MONTEIRO 

GARCIA é mãe biológica de FELIPE DANIEL DA SILVA VIEIRA. Sob o ID 

12413763, laudo de exame de DNA, concluindo ser ERIVANIA DA SILVA 

SANTOS mãe biológica de EDUARDO GARCIA DOS SANTOS. Certificada a 

tempestividade da contestação apresentada nos autos (ID 12426300). 
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Manifestação da parte autora e demanda acerca dos laudos periciais sob 

os ID’s 12603226 e 12624646, respectivamente. Sob o ID 12766440, 

carreado termo de audiência de tentativa de conciliação, constando a 

concordância das partes em trocarem as crianças, bem como em 

realizarem período de convivência, visando a melhor adaptação dos 

infantes com as famílias biológicas, com acompanhamento da equipe 

multidisciplinar do Juízo. Contou ainda, decisão homologatória do acordo 

realizado. Entre um ato e outro, manifestação ministerial sob o ID 16058696 

pugnando pela intimação das partes para apresentarem derradeiras 

alegações, bem como pelo julgamento procedente da ação. Ainda, pleiteou 

o parquet, pelo encaminhamento das partes para tratamento psicoterápico 

junto ao CEM (Centro de Especialidades Médicas), se já não estiverem 

sendo acompanhados, como medida a garantir a plenitude da família. Pois 

bem. Considerando que no acordo sob o ID 12766440, constou a 

realização de período de convivência, visando a melhor adaptação dos 

infantes com as famílias biológicas, tendo transcorrido o prazo de 

acompanhamento fixado por este Juízo, INTIMEM-SE as partes para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, manifestarem-se nos autos acerca da aludida 

adaptação, bem como se manifestarem sobre o seu interesse na 

produção de outros meios de provas. Após, CONCLUSOS. Às 

providências. CUMPRA-SE. CUMPRA-SE. Alta Floresta, MT, 10 de 

dezembro de 2018 JANAINA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001468-22.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS NEVES DA SILVA (EXECUTADO)

 

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

impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAÇÃO do advogado da 

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

da diligência referente à condução do Sr. Oficial de Justiça, objetivando, 

assim, o cumprimento do despacho inicial. A guia para pagamento da 

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

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

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

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

mesmo prazo.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 11018 Nr: 338-39.2001.811.0007

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JM, GRM, JHM, NRM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRM-E

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

OAB:5476/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 012/2017, 

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

autora para, no prazo de 05 dias, providenciar o pagamento das custas 

processuais no importe de R$ 469,78 (quatrocentos e sessenta e nove 

reais com setenta e oito centovos), a que foi condenado nos termos da r. 

sentença de folha 232.

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

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

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

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

e preencher o valor das custas. Mandar gerar a guia, o sistema vai geral 

um boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia paga no protocolo geral do fórum de Alta Floresta aos cuidados da 

Central de Arrecadação e Arquivamento. Sob pena de o referido débito 

ser remetido ao Departamento de Controle de Arrecadação-DCA/TJMT, 

para fins de encaminhamento do nome do devedor a protesto (Provimento 

88/2014-CGJ) e anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 134774 Nr: 203-02.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vannick Fernando Oliveira Cordeiro Paz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lojas Americanas S.A

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

OAB:17.811-0 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FRANCISCO 

COLETA COUTINHO - OAB:9172/B/MT, José Eduardo Polistel 

Gonçalves - OAB:12009/MT, Oliveira Coutinho e Polistel 

Advogados Associados S/C - OAB:355

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 012/2017, 

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

requerida para, no prazo de 05 dias, providenciar o pagamento das custas 

processuais no importe de R$ 507,95 (quinhentos e sete reais com 

noventa e cinco centavos), a que foi condenado, (este valor corresponde 

a 50% do total) nos termos da r. sentença de folha 58-60. devendo ser 

recolhio de forma separada, sendo R$ 253,98 (duzentos e cinquenta e 

tres reais com noventa e oito centavos) para recolhimento da guia de 

custas e R$ 253,98 (duzentos e cinquenta e tres reais com noventa e oito 

centavos) para guia de taxa Judiciária.

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

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

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

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

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

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

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

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

Arrecadação e Arquivamento. Sob pena de o referido débito ser remetido 

ao Departamento de Controle de Arrecadação-DCA/TJMT, para fins de 

encaminhamento do nome do devedor a protesto (Provimento 

88/2014-CGJ) e anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 106833 Nr: 2161-28.2013.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AAdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando França Nishikawa - 

OAB:13169-O

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

OAB:16889-B

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 012/2017, 

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

executada para, no prazo de 05 dias, providenciar o pagamento das 

custas processuais no importe de R$ 553,62 (quinhentos e cinquenta e 

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

termos da r. sentença de folha 435. Este valor deverá ser de forma 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Arrecadação e Arquivamento. Sob pena de o referido débito ser remetido 

ao Departamento de Controle de Arrecadação-DCA/TJMT, para fins de 

encaminhamento do nome do devedor a protesto (Provimento 

88/2014-CGJ) e anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 137299 Nr: 1559-32.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leia Filomena de Miranda

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

Sonia Neri Ferreira Ponce

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Gomes Neto - 

OAB:16341/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: eliomar josé lira - 

OAB:74795/PR, MARIA HELENA KOCHINSKI - OAB:62582

 Nos termos da Legislação vigente e do artigo 482, § 7°, I da CNGC/TJMT, 

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimar a parte REQUERIDA, 

por meio do seu advogado, para, querendo, no prazo de 15(quinze) dias, 

apresentar contrarrazões ao recurso de apelação interposto.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 160015 Nr: 6097-22.2017.811.0007

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Orlando Lobato dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Marta Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Isabella Tarsitano Armoa 

Belucio Gaetano - OAB:23.686/MT, Regina da Silva Souza - 

OAB:22.876 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 012/2017, 

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

autora para, no prazo de 05 dias, providenciar o pagamento das custas 

processuais no importe de R$ 553,62 (quinentos e cinquenta e tres reais 

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

sentença de folha 335. Este valor deverá ser de forma separada, sendo 

R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais com quarenta centavos) para 

recolhimento da guia de custas e R$ 140,22 (cento e quarenta reais com 

vinte e dois centavos) para guia de taxa Judiciária.

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

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

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

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

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

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

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

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

Arrecadação e Arquivamento. Sob pena de o referido débito ser remetido 

ao Departamento de Controle de Arrecadação-DCA/TJMT, para fins de 

encaminhamento do nome do devedor a protesto (Provimento 

88/2014-CGJ) e anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 126492 Nr: 3281-38.2015.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Altair Leite da Silva.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Santander Financiamentos S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Fontoura Baganha - 

OAB:12644/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 012/2017, 

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

requerida para, no prazo de 05 dias, providenciar o pagamento das custas 

processuais no importe de R$ 1.655,64 (um mil e seiscentos e cinquenta e 

cinco reais com sessenta e quatro centavos), a que foi condenado nos 

termos da r. sentença de folha 112-114. Este valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$ 827,82 (oitocentos e vinte e sete reais com oitenta e 

dois centavos) para recolhimento da guia de custas e R$ 827,82 

(oitocentos e vinte e sete reais com oitenta e dois centavos) para guia de 

taxa Judiciária.

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

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

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

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

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

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

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

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

Arrecadação e Arquivamento. Sob pena de o referido débito ser remetido 

ao Departamento de Controle de Arrecadação-DCA/TJMT, para fins de 

encaminhamento do nome do devedor a protesto (Provimento 

88/2014-CGJ) e anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 97008 Nr: 5516-17.2011.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente dos Recursos 

Naturais - IBAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E.V.T Rodrigues, Edite Vieira Teixeira 

Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador Federal do IBAMA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista a juntada dos documentos de fls. 59/61, INTIME-SE a parte 

exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, promova o 

prosseguimento do feito arguindo o que entender por direito.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 114141 Nr: 2598-35.2014.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Camila Franchini Angelici

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Augusto Cuissi - 

OAB:14430-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1) Ante a informação de fl.100, SUSPENDO o presente feito até que seja 

realizado o cálculo pelo Departamento competente.

 2) Aguarde em arquivo provisório até a juntada do cálculo ou 

manifestação da parte interessada, com baixa no relatório estatístico, sem 

baixa na distribuição.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 108890 Nr: 4346-39.2013.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leoniria Cristina Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso, DETRAN/MT - 

Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ademir Soares de Amorim 

Silva - OAB:18239/MT, Guilherme Anibal Montenari - 

OAB:17.165/MT, Kamila Aparecida Rodrigues Corrêa do Espirito 

Santo - OAB:14.133-MT, MARIO LUCIO FRANCO PEDROSA - 

OAB:5746/MT

 Vistos.

DEFIRO o pedido de fls. 101/102, razão pela qual DECLARO NULAS as 

intimações postais de fl. 100 verso e fl. 103, eis que tais atos não se 

coadunam com a previsão legal insculpida no bojo do artigo 183 “caput” e 

§ 1° do CPC, que preconiza a intimação pessoal da Fazenda Pública e 

suas autarquias, por remessa dos autos.

Assim, INTIMEM-SE os requeridos sucessiva e pessoalmente, por remessa 

dos autos, acerca da sentença prolatada às fls. 95/97, com a 

consequente DEVOLUÇÃO dos prazos processuais.

 No mais, CUMPRA-SE INTEGRALMENTE a decisão de fls. 95/97.

Cumpra-se expedindo o necessário.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 94231 Nr: 2458-06.2011.811.0007

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

DO TRABALHO

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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Oleksen

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pedido de fl.48, tendo em vista que foi encontrado endereço 

diverso daquele constante na inicial. Proceda-se a citação da parte 

requerida nos termos de decisão de fl. 17, independentemente de depósito 

prévio da diligência, tendo em vista a recente decisão proferida pelo 

Superior Tribunal de Justiça, suspendendo a liminar concedida no 

Mandado de Segurança nº 2.899-MT, que garantia o depósito prévio das 

diligências para os Oficiais de Justiça em cumprimento aos mandados em 

ações ajuizadas pela Fazenda Pública (Ofício Circular 

nº213/2017-GAB-04-CGJ).

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 98335 Nr: 6900-15.2011.811.0007

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

DO TRABALHO

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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Denise de Almeida Godoy & Cia Ltda - ME

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista que o feito já se encontra devidamente desarquivado e 

apto ao respectivo prosseguimento, inclusive no que se refere à 

distribuição, INTIME-SE o exequente para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, dê seguimento ao feito pugnando o que entender por direito, bem 

como informando sobre a necessidade de nova suspensão processual 

com a indicação do respectivo prazo.

Às diligências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 130109 Nr: 5193-70.2015.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edivan da Silva Pagotto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO JOÃO SOITO - OAB:RJ 

114.089, Fernando César Zandonadi - OAB:5.736/MT, Henrique 

Alberto Faria Motta - OAB:113815, PEDRO HENRIQUE BANDEIRA 

SOUSA - OAB:155.834/RJ

 Vistos.

1) INTIME-SE a parte autora, por seu patrono e pessoalmente, para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, informe nos autos a ocorrência ou não da perícia 

designada para o dia 20/09/2018, às 10:00 horas.

2) Caso a informação prestada seja positiva (ocorrência do ato 

designado), INTIME-SE a perita nomeada, a saber, a médica Pâmela 

Lustosa Rei, CRM 8468/MT, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, carreie 

aos autos o respectivo laudo pericial.

3) Em sendo negativa a informação a que se refere o item “1”, façam-me 

os autos conclusos para deliberação.

Às diligências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 112461 Nr: 1026-44.2014.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luzia de Oliveira Mengarde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alta Floresta-MT, Estado de Mato 

Grosso

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do Estado de 

Mato Grosso - OAB:, Procurador do Município de Alta Floresta-MT 

- OAB:

 Vistos.

Tendo em vista a certidão de fl. 235, INTIME-SE a exequente para 

manifestação pelo prazo de 15 (quinze) dias, a fim de promover o 

prosseguimento o feito.

Outrossim, nos termos da decisão de fl. 228, deverá a Secretaria de Vara 

promover a devida RETIFICAÇÃO na capa dos autos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 117929 Nr: 5883-36.2014.811.0007

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Defensoria Publica do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alta Floresta-MT

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista a certidão de fl. 36. Intime-se a parte exequente para que 

se manifeste no prazo de 10 (dez) dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 8073 Nr: 92-97.1988.811.0007

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dirce Maria Rubens Silva, Dirceu Silva Rangel, Dircianne 

Silva Rangel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Ferreira Rangel - Espólio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Laudemar Pereira da Silva 

Junior - OAB:MT/9415, Salvador Peres Peres - OAB:6440-D, 

Suetônio Paz - OAB:5.203-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista as certidões de fls. 334 e 336, INTIME-SE a parte autora 

para, no prazo de 10 (dez) dias, carrear aos autos cópia dos documentos 

pessoais da Sra. Dirce Maria Rubens, a fim de viabilizar o cumprimento da 

determinação constante à fl. 306 verso.

No mais, CUMPRA-SE INTEGRALMENTE a decisão de fl. 306.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 128284 Nr: 4229-77.2015.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CMW

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GdSW

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Gonçalves Paschoal - 

OAB:MT/15881-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos.

 Intime-se a parte autora por intermédio de seu advogado para que se 

manifeste nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias para dar andamento no 

feito.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 14583 Nr: 101-68.2002.811.0007
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 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Dibens S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Sebastião do Amaral

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilson Santoni Filho - 

OAB:OAB/SP 217.967

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Compulsando os autos verifica-se que o requerente fora devidamente 

intimado para carrear aos autos a via original do contrato de financiamento 

objeto da demanda nos termos do art. 798, I do CPC (fls. 99/100).

Todavia, o requerente demonstra desídia em relação à decisão judicial, 

haja vista que, descumpriu o determinado, mantendo-se inerte em relação 

à ordem judicial (fls. 110).

Nesse sentido o entendimento jurisprudencial consolidado corrobora com 

o explanado conforme adiante aduzido:

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO. PEDIDO DE CONVERSÃO DA AÇÃO EM 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÓPIA DA CÉDULA DE CRÉDITO 

BANCÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DO CONTRATO ORIGINAL. 

AUSÊNCiA DE UM DOS REQUISITOS DO ART. 535 CPC. ACÓRDÃO 

MANTIDO.

TJ-DF – Embargos de Declaração no (a) Apelação Cível EMD1 

201312100653801 Apelação Cível (TJ-DF).

Desta maneira, considerando que o demandante não coligiu aos autos o 

documento determinado, aliado ao disposto no art. 801 do CPC/15, não 

resta outra sorte senão o INDEFERIMENTO da postulada conversão.

Assim, INTIME-SE o requerente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

promova o prosseguimento no feito, sob pena de extinção.

Às diligências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 119421 Nr: 7080-26.2014.811.0007

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Felipe dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Felipe dos Santos-Espólio

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista a certidão de fl. 134, INTIME-SE o inventariante para que, 

no PRAZO IMPRORROGÁVEL de 15 (quinze) dias, carreie aos autos as 

certidões de óbito dos herdeiros pré-mortos, a fim de dar integral 

cumprimento à decisão de fl. 131, sob pena de extinção.

Às diligências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 100794 Nr: 2244-78.2012.811.0007

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

DO TRABALHO

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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Inacio Maruo

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Antes de apreciar o pedido de fl. 95 acerca do arresto do imóvel que 

gerou os tributos que originaram a presente execução, DETERMINO a 

intimação do exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, carreie 

aos autos a certidão da matrícula do referido imóvel em nome do 

executado, sob pena de indeferimento do pedido.

Após, conclusos para deliberação.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 123351 Nr: 1454-89.2015.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VAF, EAP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDSF

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

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

manifeste quanto à contestação por negativa geral apresentada à fl. 80, 

bem como arguindo o que entender por direito para o prosseguimento do 

feito.

Às diligências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 58183 Nr: 2697-15.2008.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Amélia Palmira Marins Massarelli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Thomaz Petrucci Neto - Espólio, Benedita de 

Lourdes Ragonha Petrucci, João Carlos Petrucci, Moises Marcio Petrucci

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Boris Massarelli Cionek - 

OAB:274266

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Carlos Petrucci Junior 

- OAB:17.452

 Vistos.

Intime-se a parte autora, pessoalmente e por seu causídico, para que dê 

integral cumprimento a decisão de fl. 220, sob pena de extinção.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 104026 Nr: 5780-97.2012.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Pública Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Brumat Industria e Comercio de Madeiras Ltda - 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda 

Nacional - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Em conformidade com o entendimento firmado pelo Egrégio Superior 

Tribunal de Justiça, mediante julgamento do repetitivo Resp. 1.340.553 

DETERMINO a REMESSA dos autos AO ARQUIVO, haja vista que havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não decisão judicial 

nesse sentido, findo o prazo de suspensão, inicia-se automaticamente o 

prazo prescricional aplicável, durante o qual o processo deverá estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do artigo 40, parágrafos 2º, 

3º e 4º, da lei 6.830, findo o qual estará prescrita a execução fiscal.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 130840 Nr: 5604-16.2015.811.0007

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Raquel Maria lopes dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ely Nicolau Lopes

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista certidão de fl. 80, Remetam-se os autos ao arquivo, com 

as baixas pertinentes.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti
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 Cod. Proc.: 97708 Nr: 6255-87.2011.811.0007

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

DO TRABALHO

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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. A. Bastida Romero - Me

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Defiro o pedido de indisponibilidade de ativos financeiros, nos termos do 

art. 854, do Código de Processo Civil.

Sem dar ciência à parte contrária, providenciar-se-á, via BacenJud, a 

indisponibilidade de ativos financeiros existentes em nome da parte 

executada (CNPJ: 07.446.042/0001-08), até o valor de R$ 4.127,82, 

indicado pela parte exequente (fl. 54)

Frutífera ou parcialmente frutífera a diligência, nas 24 (vinte e quatro 

horas) subsequentes, proceder-se-á à liberação de eventual 

indisponibilidade excessiva, visando evitar prejuízos para ambas as 

partes.

Em seguida, INTIME-SE a parte executada através do curador especial 

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

alegar excesso da penhora ou impenhorabilidade dos valores em conta, 

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

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

6.830/80).

Infrutífera a ordem, ou encontrados apenas valores irrisórios, insuficientes 

para sequer satisfazer os custos operacionais do sistema, que deverão 

ser, desde logo, liberados, INTIME-SE a exequente para que manifeste-se 

em termos de prosseguimento, no prazo de 10 (dez) dias.

Decorrido o prazo de manifestação de 5 (cinco) dias e o prazo de 30 

(trinta) dias para a oposição dos embargos à execução fiscal, 

CERTIFIQUE-SE e voltem-me CONCLUSOS.

Acaso haja impugnação, na forma do art. 854, §3º, do Código de Processo 

Civil, tornem os autos conclusos com urgência para ulteriores 

deliberações.

Intimem-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000310-58.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE WALTER SANDMANN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1000310-58.2018.8.11.0007 Vistos. Trata-se de 

embargos de declaração com caráter infringente interpostos pela parte 

autora/embargante, contra a sentença prolatada nos autos, visando 

condenar o requerido/embargado ao pagamento do benefício pleiteado 

desde a data do requerimento administrativo (15.05.2017). A certidão sob 

o Id n. 15813912 atesta acerca da tempestividade dos embargos. Na 

sequência, a parte embargada requereu a rejeição dos Embargos de 

Declaração, em face de não haver nenhuma omissão, contradição e 

obscuridade na sentença atacada. Vieram-me conclusos. É o relatório. 

DECIDO. O objetivo dos embargos de declaração é a manifestação sobre 

ponto obscuro, contraditório, omisso, ou ainda, a correção de erro 

material, existentes na decisão judicial (art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC). 

Em análise percuciente dos autos, constato que os embargos de 

declaração interpostos não merecem ser conhecidos, vez que não se 

fundam nos citados vícios, mas sim, em irresignação da parte recorrente à 

sentença proferida. Não cabe em sede de embargos de declaração, a 

modificação da decisão que a parte não concorda, devendo a matéria 

desafiada ser objeto de recurso. Nesse sentido: “EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO 

DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. 

MERA IRRESIGNAÇÃO DO EMBARGANTE. PREQUESTIONAMENTO. 

DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS 

REJEITADOS. I - São cabíveis embargos declaratórios quando houver, na 

decisão embargada, qualquer contradição, omissão ou obscuridade a ser 

sanada. Podem também ser admitidos para a correção de eventual erro 

material, consoante entendimento preconizado pela doutrina e 

jurisprudência, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou 

modificação do decisum embargado. II - Mostra-se evidente a busca 

indevida de efeitos infringentes, em virtude da irresignação decorrente do 

resultado do julgamento que desproveu o recurso ordinário em habeas 

corpus pois, na espécie, à conta de omissão no decisum, pretende o 

embargante a rediscussão de matéria já apreciada. III - Não compete a 

este eg. STJ se manifestar explicitamente sobre dispositivos 

constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento. (Precedentes). 

Embargos rejeitados. (STJ - EDcl no RHC: 37419 SP 2013/0136728-8, 

Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 26/05/2015, T5 - 

QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/06/2015). Os embargos de 

declaração não se prestam à correção de erro de julgamento” (RTJ 

158/270). Ante o exposto, por se tratar de instrumento inadequado para 

alterar a sentença proferida, NÃO CONHEÇO OS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO interpostos, com fundamento nos artigos 1.022 e seguintes 

do Código de Processo Civil. Por conseguinte, mantenho a sentença 

atacada pelos seus próprios fundamentos. Intimem-se. CUMPRA-SE. Alta 

Floresta, MT, 10 de dezembro de 2018 JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004390-65.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

EMPRESA DE ENERGIA SAO MANOEL S.A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO ECOLOGICO CRISTALINO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1004390-65.2018.8.11.0007 Vistos. 1 - Cumpra-se 

da forma deprecada, servindo esta como mandado. 2 - Após, observadas 

as formalidades legais, devolva-se com as nossas homenagens. 

Cumpra-se. Alta Floresta, MT, 10 de dezembro de 2018 JANAÍNA REBUCCI 

DEZANETTI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004402-79.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS VITOR DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1004402-79.2018.8.11.0007 Vistos. 1 - Cumpra-se 

da forma deprecada, servindo esta como mandado. 2 - Após, observadas 

as formalidades legais, devolva-se com as nossas homenagens. 

Cumpra-se. Alta Floresta, MT, 10 de dezembro de 2018 JANAÍNA REBUCCI 

DEZANETTI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000838-92.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO CANDIDO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JORDANA BOLDORI OAB - MT0013915A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA AGRICOLA DE COTIA COOPERATIVA CENTRAL EM 

LIQUIDACAO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

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

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1000838-92.2018.8.11.0007 Vistos. Trata-se de 

Ação de Adjudicação Compulsória proposta por Juliano Candido de 
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Oliveira em face de Cooperativa Agrícola de Cotia – Cooperativa Central 

em Liquidação. Alega que a lide tem por objeto a outorga de escritura 

pública definitiva do imóvel: Lote n.º 08, Quadra CE-3, localizado na 

Avenida B, Setor Comercial, situado no Núcleo Urbano de Carlinda/MT, 

com área total de 1.000,00 m2; vez que, depois de entabulado contrato de 

compra e venda do bem comentado, restou como legítimo possuidor de 

todos os direitos e deveres atinentes ao negócio jurídico concretizado 

para aquisição do bem. De propriedade inicial da ré, o imóvel foi adquirido 

pelo Sr. Alberto Lino de Almeida, pelo valor de Cz$ 330.000,00 (trezentos 

e trinta mil cruzados), que o vendeu para o Sr. Amilton Acosta Ortega. 

Este, por sua vez, o vendeu ao Sr. Juliano Candido de Oliveira (atual 

possuidor e autor da ação). Menciona que referido imóvel foi devidamente 

quitado quando da aquisição junto à ré, bem como, quando das 

vendas/cessões posteriores. Ademais, que apesar do pagamento integral 

do imóvel pelo primeiro comprador, o bem imóvel ainda se encontra 

registrado em nome do vendedor (ré, ora em liquidação judicial). Assim, 

requer a adjudicação compulsória do imóvel acima indicado. A petição 

inicial veio instruída com diversos documentos. Recebida a inicial, Id n. 

12602296. Citada, a Requerida ofereceu Contestação. Defende que o 

adquirente originário deve compor litisconsórcio passivo necessário com o 

Requerente. No mérito, expressa a concordância com o pedido da inicial. 

Pleiteia a gratuidade de justiça. Trouxe documentos junto à resposta. 

Impugnação à contestação, Id n. 14302288. Vieram-me os autos 

conclusos. DECIDO. Sem delongas, passo à análise da preliminar arguida. 

Segundo a Requerida, o cedente deve integrar a relação processual 

devido à existência de litisconsórcio passivo necessário. Contudo, não 

assiste razão ao argumento, principalmente porque, diante destas 

questões, a jurisprudência tem entendido que basta a presença do 

promitente vendedor, in casu, a própria Requerida, para a validade do feito 

de adjudicação. Nessa trilha jurídica: PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. 

PROMESSA DE COMPRA E VENDA. CESSÃO DE DIREITOS. ADJUDICAÇÃO 

COMPULSÓRIA. SÚMULA 239/STJ. REEXAME DOS CONTRATOS 

FIRMADOS E DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULAS 5 E 7 DO 

STJ. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. 1. Hipótese em 

que o Tribunal local consignou (fl. 172, e-STJ): "Diante da cessão de 

direitos oriundos de promessa de compra e venda, os cessionários podem 

exigir do promitente vendedor - já quitado o preço - a outorga da escritura 

definitiva. Trata-se de exigir cumprimento de obrigação de fazer, e não há 

necessidade de registro da cadeia de cessões, imponível apenas a quem 

quer o efeito real da promessa e posteriores cessões. Como não há 

terceiro afetado, e já passadas décadas desde a promessa, a cessionária 

faz jus à adjudicação do imóvel em seu favor (súmula n º 239 do STJ)". 2. 

O STJ possui jurisprudência de que na "ação de adjudicação compulsória 

não é necessária a participação dos cedentes como litisconsortes, sendo 

o promitente vendedor parte legítima para figurar no pólo passiva da 

demanda" (AgRg no Ag 1.120.674/RJ, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira 

Turma, DJe 13.5.2009). (...) (REsp 1698807/RJ, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 19/12/2017). 

ILEGITIMIDADE PASSIVA. Presença do cedente na cadeia de transmissão. 

Desnecessidade. Prosseguimento do processo apenas contra os titulares 

de domínio. Precedentes do STJ e desta Corte. Preliminar acolhida. 

ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. Procuração do titular de domínio 

conferindo poderes para a assinatura dos compromissos de compra e 

venda pela mandatária. Quitação dos imóveis. Requisito lógico e 

indispensável para a outorga da escritura. Recibo emitido por terceiro. 

Documentos constantes dos autos que comprovam que o emitente figurou 

como intermediário. Elementos que indicam a inexistência de qualquer 

cobrança pelo vendedor, desde a data contratada para a quitação dos 

imóveis. Sentença parcialmente reformada para reconhecer a ilegitimidade 

passiva dos cedentes. Inversão dos honorários em relação aos cedentes. 

Honorários mantidos em relação aos compromissários vendedores. 

Recurso dos cedentes provido e dos compromissários vendedores não 

p r o v i d o .  ( T J - S P  -  A P L :  1 0 0 8 3 7 5 5 1 2 0 1 3 8 2 6 0 1 5 2  S P 

1008375-51.2013.8.26.0152, Relator: Fernanda Gomes Camacho, Data de 

Julgamento: 31/05/2017, 5ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

02/06/2017). Ante o exposto, REJEITO a preliminar em voga. Ainda, a 

Requerida pugna pela concessão da gratuidade de justiça, alegando que o 

fato de estar em liquidação judicial é consequência lógica da 

impossibilidade de arcar com custas processuais. Entretanto, a pessoa 

jurídica não goza da presunção de veracidade de sua declaração, sendo 

necessária efetiva comprovação da ausência de recursos para que sejam 

conferidas as benesses da gratuidade de justiça, senão vejamos: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. 

EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA. PESSOA JURÍDICA EM 

LIQUIDAÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA 

DA DEMONSTRAÇÃO DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. Nos termos do art. 98 

do CPC/15 e da Súmula 481 do STJ, pode a pessoa jurídica valer-se de tal 

benefício, contudo, deve comprovar nos autos a sua necessidade, 

demonstrando a precariedade da sua situação financeira. A simples 

declaração que a pessoa jurídica encontra-se em liquidação extrajudicial, 

não faz presumir pelo estado de miserabilidade desta. Caso em que tal 

situação não restou demonstrada, inexistindo elementos com suficiente 

valor probatório para comprovar as alegações expostas no recurso. 

NEGADO SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. (TJ-RS - AI: 

70078577418 RS, Relator: Adriana da Silva Ribeiro, Data de Julgamento: 

19/09/2018, Décima Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 01/10/2018). Todavia, diante da situação jurídica da 

requerida, entendo que procede sua alegada insuficiência de recursos 

financeiros para o pagamento das custas, pelo que, DEFIRO o benefício da 

Gratuidade de Justiça. Com efeito, navegando minuciosamente pelos 

autos, verifica-se que não houve a juntada do comprovante de quitação 

do imóvel descrito à exordial, objeto do contrato de compra e venda 

celebrado pelo Sr. Amilton Acosta Ortega com o Sr. Alberto Lino de 

Almeida, bem como da parte autora ao Sr. Amilton. Logo, INTIME-SE a parte 

autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, JUNTE-OS. Ainda, em igual 

prazo, ESPECIFIQUEM as partes as provas que pretendem produzir, 

justificando-as, sua relevância e pertinência. Após, CONCLUSOS. 

Intimem-se. Alta Floresta, MT, 11 de dezembro de 2018 JANAÍNA REBUCCI 

DEZANETTI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001308-26.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARTA CRISTINA FARIAS DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JORDANA BOLDORI OAB - MT0013915A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA AGRICOLA DE COTIA COOPERATIVA CENTRAL EM 

LIQUIDACAO (RÉU)

ROLFF MILANI DE CARVALHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS (RÉU)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1001308-26.2018.8.11.0007 Vistos. Trata-se de ação 

de adjudicação compulsória ajuizada por MARTA CRISTINA FARIAS DE 

OLIVEIRA em face de Cooperativa Agrícola de Cotia Cooperativa Central 

(em liquidação judicial) com relação ao imóvel descrito na exordial, com a 

expedição da consequente carta de adjudicação. Narra que a Requerida 

foi a colonizadora do Município de Carlinda, tendo criado a gleba de 

imóveis e os loteado. Registra que o lote descrito na inicial foi inicialmente 

adquirido por Indalécio Kruger, que o teria vendido ao Requerente. Afirma 

que “nada obstante ao legítimo direito a que faz jus o autor, este não 

logrou êxito em obter a outorga da escritura definitiva do imóvel noticiado, 

vez que a ré se encontra em liquidação judicial”. Ao final, pediu o 

reconhecimento de seu direito e à expedição da carta de adjudicação. 

Juntou documentos ao PJe. Recebida a inicial, determinou-se a citação do 

Requerido. Na contestação de ID n. 13026145, a Requerida defende que a 

competência para julgar a presente lide não é do Juízo da 04ª Vara Cível 

de Mogi das Cruzes e sim do Juízo de Alta Floresta-MT. Ademais, que o 

adquirente originário deve compor litisconsórcio passivo necessário com o 

Requerente. No mérito, expressa a concordância com o pedido da inicial. 

Pleiteia a gratuidade de justiça. Trouxe documentos junto à resposta. 

Apresentada impugnação à contestação (ID 13026145). Houve o 

reconhecimento da incompetência pelo Juízo da 04ª Vara Cível de Mogi 

das Cruzes, em razão da matrícula 1.403, na qual está inserido o imóvel 

objeto desta ação, onde consta que o imóvel não está mais arrecadado à 

massa, sendo remetidos os autos a esta Comarca. Os envolvidos foram 

intimados para indicar as provas a serem produzidas (ID 13114119), tendo 

o Requerente pedido o julgamento antecipado do feito, quedando-se inerte 

a parte requerida, cf. Id n. 14733043. Vieram-me conclusos. É o relato do 

necessário. Fundamento e decido. Sem delongas, passo à análise da 

preliminar arguida. Segundo a Requerida, o cedente deve integrar a 

relação processual devido à existência de litisconsórcio passivo 

necessário. Contudo, não assiste razão ao argumento, principalmente 
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porque, diante destas questões, a jurisprudência tem entendido que basta 

a presença do promitente vendedor, in casu, a própria Requerida, para a 

validade do feito de adjudicação. Nessa trilha jurídica: PROCESSUAL CIVIL 

E CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. CESSÃO DE DIREITOS. 

ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. SÚMULA 239/STJ. REEXAME DOS 

CONTRATOS FIRMADOS E DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. 

SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 

282/STF. 1. Hipótese em que o Tribunal local consignou (fl. 172, e-STJ): 

"Diante da cessão de direitos oriundos de promessa de compra e venda, 

os cessionários podem exigir do promitente vendedor - já quitado o preço - 

a outorga da escritura definitiva. Trata-se de exigir cumprimento de 

obrigação de fazer, e não há necessidade de registro da cadeia de 

cessões, imponível apenas a quem quer o efeito real da promessa e 

posteriores cessões. Como não há terceiro afetado, e já passadas 

décadas desde a promessa, a cessionária faz jus à adjudicação do imóvel 

em seu favor (súmula n º 239 do STJ)". 2. O STJ possui jurisprudência de 

que na "ação de adjudicação compulsória não é necessária a participação 

dos cedentes como litisconsortes, sendo o promitente vendedor parte 

legítima para figurar no pólo passiva da demanda" (AgRg no Ag 

1.120.674/RJ, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 13.5.2009). 

(...) (REsp 1698807/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 19/12/2017). ILEGITIMIDADE 

PASSIVA. Presença do cedente na cadeia de transmissão. 

Desnecessidade. Prosseguimento do processo apenas contra os titulares 

de domínio. Precedentes do STJ e desta Corte. Preliminar acolhida. 

ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. Procuração do titular de domínio 

conferindo poderes para a assinatura dos compromissos de compra e 

venda pela mandatária. Quitação dos imóveis. Requisito lógico e 

indispensável para a outorga da escritura. Recibo emitido por terceiro. 

Documentos constantes dos autos que comprovam que o emitente figurou 

como intermediário. Elementos que indicam a inexistência de qualquer 

cobrança pelo vendedor, desde a data contratada para a quitação dos 

imóveis. Sentença parcialmente reformada para reconhecer a ilegitimidade 

passiva dos cedentes. Inversão dos honorários em relação aos cedentes. 

Honorários mantidos em relação aos compromissários vendedores. 

Recurso dos cedentes provido e dos compromissários vendedores não 

p r o v i d o .  ( T J - S P  -  A P L :  1 0 0 8 3 7 5 5 1 2 0 1 3 8 2 6 0 1 5 2  S P 

1008375-51.2013.8.26.0152, Relator: Fernanda Gomes Camacho, Data de 

Julgamento: 31/05/2017, 5ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

02/06/2017). Ante o exposto, REJEITO a preliminar em voga. Ainda, a 

Requerida pugna pela concessão da gratuidade de justiça, alegando que o 

fato de estar em liquidação judicial é consequência lógica da 

impossibilidade de arcar com custas processuais. Entretanto, a pessoa 

jurídica não goza da presunção de veracidade de sua declaração, sendo 

necessária efetiva comprovação da ausência de recursos para que sejam 

conferidas as benesses da gratuidade de justiça, senão vejamos: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. 

EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA. PESSOA JURÍDICA EM 

LIQUIDAÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA 

DA DEMONSTRAÇÃO DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. Nos termos do art. 98 

do CPC/15 e da Súmula 481 do STJ, pode a pessoa jurídica valer-se de tal 

benefício, contudo, deve comprovar nos autos a sua necessidade, 

demonstrando a precariedade da sua situação financeira. A simples 

declaração que a pessoa jurídica encontra-se em liquidação extrajudicial, 

não faz presumir pelo estado de miserabilidade desta. Caso em que tal 

situação não restou demonstrada, inexistindo elementos com suficiente 

valor probatório para comprovar as alegações expostas no recurso. 

NEGADO SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. (TJ-RS - AI: 

70078577418 RS, Relator: Adriana da Silva Ribeiro, Data de Julgamento: 

19/09/2018, Décima Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 01/10/2018). Todavia, diante da situação jurídica da 

requerida, entendo que procede sua alegada insuficiência de recursos 

financeiros para o pagamento das custas, pelo que, DEFIRO o benefício da 

Gratuidade de Justiça. Com efeito, navegando minuciosamente pelos 

autos, verifica-se que não houve a juntada do comprovante de quitação 

do imóvel descrito à exordial, objeto do contrato de compra e venda 

celebrado pelo autor com o Sr. Indalécio Kruger. Logo, INTIME-SE a parte 

autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, JUNTE-O. Após, 

CONCLUSOS para sentença. Alta Floresta, MT, 11 de dezembro de 2018 

JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002449-17.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA SANTOS DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1002449-17.2017.8.11.0007 Vistos. Da análise dos 

autos observa-se que o termo de audiência de instrução fora juntado 

posteriormente à prolação da sentença e que àquele padece de erro 

material no tocante a data da solenidade, eis que, em verdade, o ato 

processual ocorreu no dia 30 de maio de 2018. Desta feita, por ser medida 

de maior celeridade processual, RETIFICO o aludido termo tão-somente 

para fazer constar a correta data em que fora realizada a solenidade, a 

saber, em 30 de maio de 2018. Outrossim, RECEBO o presente recurso. 

Por imposição legal, a apelação terá efeito suspensivo, salvo as hipóteses 

previstas nos inciso do §1º, do art. 1.012, do Novo Código de Processo 

Civil (Lei 13.105/15). INTIME-SE o APELADO para apresentar as 

contrarrazões recursais, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do §1º, 

do art. 1.010, do NCPC, o qual poderá arguir como preliminar das 

contrarrazões as matérias a que se refere o art. 1.009. Havendo apelação 

adesiva ou preliminares nas contrarrazões, INTIME-SE o apelante para 

apresentar contrarrazões ou manifestar-se a respeito das preliminares, no 

prazo de 15 (quinze) dias, consoante disposto no §2º, do art. 1.010, do 

novo códex adjetivo civil. Após as providências necessárias, 

REMETAM-SE os autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, 

cumprindo-se o art. §3º, do art. 1.010, já indicado, com as homenagens 

deste Juízo, observando-se o disposto no item 2.3.20 da CNGC. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Alta Floresta, MT, 11 

de dezembro de 2018 JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

4ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003306-29.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO JOSE PEREIRA DA SILVA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAVAN DE SOUSA OLIVEIRA SILVA OAB - PA26657-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1003306-29.2018.8.11.0007 INTERESSADO: LEANDRO JOSE PEREIRA DA 

SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. Considerando que o 

comprovante de endereço não está no nome da parte autora e não 

acompanhou o pedido inicial qualquer documento que comprove ser a 

mesma proprietária ou residente no imóvel constante do referido 

comprovante, intime-se a requerente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

emendar a inicial, sob pena de extinção da ação sem resolução do mérito, 

visto que a declaração de ID 16521751 não é suficiente. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 10 de dezembro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. 

PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004227-85.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DENISE MARIANA DO NASCIMENTO FREIRE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

REGINA DA SILVA SOUZA OAB - MT22876/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOTOROLA INDUSTRIA LTDA (REQUERIDO)
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MARILZA DA SILVA GOMES - ME (REQUERIDO)

 

Por determinação da MMª Juíza de Direito, MILENA RAMOS DE LIMA E 

SOUZA PARO, procedo a intimação do(a) advogado(a) da parte autora, 

para que no prazo de 10 (DEZ) dias junte aos autos comprovante de 

endereço atualizado, em nome da parte autora, conforme Ordem de 

Serviço n°. 01/2018. Danielle F. Marques Analista Judiciário Matrícula 

32.787

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000578-49.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL DOS SANTOS ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARUICH HAMMOUD OAB - MT0008101A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUMASA AGRICOLA E COMERCIAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MICHELE CAROLINE BRUSTOLIN OAB - SP0341075A (ADVOGADO(A))

PATRICIA QUESSADA MILAN OAB - MT0007131A (ADVOGADO(A))

JULIANA FRANCA MORAIS SANTIAGO OAB - MT20367/O 

(ADVOGADO(A))

 

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

patrono, do inteiro teor da juntada do ID – 17001853, para manifestar-se 

no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003072-81.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PEDRO CORREIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOURDES VOLPE NAVARRO OAB - MT0006279A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TERRA NETWORKS BRASIL (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAIS BORJA GASPARIAN OAB - SP0074182A (ADVOGADO(A))

 

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

patrono, do inteiro teor da juntada do ID – 17005605, para manifestar-se 

no prazo de 05 (cinco) dias.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002168-27.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI FERNANDES MODESTO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA LEITE QUADRA DA COSTA OAB - MT21075/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002168-27.2018.8.11.0007 REQUERENTE: ROSELI FERNANDES 

MODESTO DOS SANTOS REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos. 

INTIME-SE o requerido para, em 48 horas, manifestar sobre a petição 

apresentada pela autora no Id nº 16698568. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 

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

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004398-42.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SINVALDO MARQUES DE BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico que procedo à intimação do(a) Advogado(a) da parte Autora para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 13 de 

fevereiro de 2019, às 15:20 horas, bem como da LIMINAR INDEFERIDA. 

Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004352-53.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO PEREIRA ALENCAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DE SOUSA ALENCAR OAB - MT24819/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

 

Certifico que procedo à intimação do(a) Advogado(a) da parte Autora para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 06 de 

fevereiro de 2019, às 15:20 horas, bem como da LIMINAR DEFERIDA. 

Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004357-75.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ELTON DOS SANTOS BIRAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO CESAR VOLPE NAVARRO OAB - MT24823/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS RENNER S.A. (REQUERIDO)

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

BANCO TRIANGULO S/A (REQUERIDO)

 

Certifico que procedo à intimação do(a) Advogado(a) da parte Autora para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 07 de 

fevereiro de 2019, às 16:20 horas, bem como da LIMINAR DEFERIDA. 

Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 34412

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004405-34.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA FONSECA SANSAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ALTAIR NERY OAB - MT24476/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

MOVEIS ROMERA LTDA (REQUERIDO)

 

Certifico que procedo à intimação do(a) Advogado(a) da parte Autora para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 13 de 

fevereiro de 2019, às 17:00 horas, bem como da LIMINAR INDEFERIDA. 

Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 34412

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010264-48.2014.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARILENA TERUMI MARIAMA DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO RD LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO OAB - MT0005475A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010264-48.2014.8.11.0007 EXEQUENTE: MARILENA TERUMI MARIAMA 

DE ALMEIDA EXECUTADO: AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO RD LTDA - 

ME Vistos. Efetuada a penhora on line do valor exequendo e decorrido o 

prazo para impugnação, a parte credora requereu o levantamento, bem 
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como informa os dados bancários para transferência (ID nº 16963416). 

Ante o exposto, JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 924, II, do vigente 

Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado da sentença, 

EXPEÇA-SE alvará eletrônico de liberação do valor depositado 

judicialmente, em favor do advogado da parte credora, DESDE QUE o 

patrono possua no instrumento de procuração poder expresso para 

receber. Caso contrário, intime-se o credor para proceder a devida 

regularização, em cinco dias. Cientifique-se por qualquer meio de 

comunicação a parte credora acerca da presente decisão, nos termos do 

artigo 450, §3º da CNGC/MT. Caso haja custas processuais pendentes de 

quitação, intime-se a parte sucumbente para pagamento, em cinco dias, 

procedendo-se de acordo com as disposições da CNGC/MT em caso de 

eventual inadimplemento. Por fim, certificado o trânsito em julgado, 

arquive-se, observadas as formalidades legais. Intimem-se. Cumpra-se. 

Alta Floresta/MT, 10 de dezembro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. 

PARO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004398-42.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SINVALDO MARQUES DE BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1004398-42.2018.8.11.0007 REQUERENTE: SINVALDO MARQUES DE 

BRITO REQUERIDO: BANCO PAN S.A. Vistos. Trata-se de pedido de 

concessão de tutela provisória de urgência, visando a retirada do nome da 

parte requerente dos cadastros restritivos ao crédito, sob a alegação de 

que a inscrição é indevida. Compulsando os autos, verifico ausente um 

dos requisitos que enseja a concessão da medida liminar pleiteada 

consistente no fundado receio de dano irreparável ou difícil reparação, 

razão porque deve ser indeferida a tutela de urgência. De fato, o perigo da 

demora é inexistente, eis que o aguardo do provimento final não 

acarretará prejuízo algum para a parte reclamante, sobretudo porque o 

apontamento foi realizado há mais de 02 (dois) anos, ou seja, em data 

muito anterior ao ajuizamento da presente ação, constatação que, 

inicialmente, afasta o fundado receio de dano irreparável ou de difícil 

reparação que tal anotação poderia causar. Ora, se a parte autora nada 

fez desde aquela data, ajuizando a demanda somente após o decurso de 

mais de dois anos da negativação de seu nome, é provável que não tenha 

experimentado nenhum receio de dano. Nos casos em que os fatos 

alegados pela parte ocorreram em momento longínquo em relação ao 

ajuizamento da ação e há o pleito de tutela provisória de urgência, segue o 

entendimento jurisprudencial: “AÇÃO ORDINÁRIA - ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA - REQUISITOS DO ART. 273 DO CPC - NÃO DEMONSTRAÇÃO - 

AUSÊNCIA DO PERIGO DE DANO - INDEFERIMENTO. Para a concessão da 

antecipação de tutela, cumpre à parte que a requerer demonstrar, de 

forma inequívoca, a verossimilhança da alegação, o fundado receio de 

dano irreparável ou de difícil reparação, ou ainda, que fique caracterizado 

o abuso de direito de defesa do réu ou o manifesto propósito protelatório. 

Ausente qualquer desses requisitos, impõe-se o indeferimento da tutela 

antecipada pretendida. [...] Feitas tais considerações, verifica-se que 

nestes autos não se encontram presentes todos os requisitos elencados 

no art. 273 do CPC, em face da ausência do fundado receio de dano 

irreparável ou de difícil reparação, isso porque, observa-se que 

transcorreram aproximadamente um ano e meio entre a exclusão do autor 

dos quadros de cooperados da agravante e o ajuizamento da ação em 

comento, o que contraria a alegação do agravado de que estaria sofrendo 

sérios prejuízos com o seu afastamento.” (TJMG, AGRAVO DE 

INSTRUMENTO CÍVEL N° 1.0024.10.072653-8/001 - 18ª CÂMARA CÍVEL 

DO TJMG - Relator: Des.(a) ARNALDO MACIEL - Data do Julgamento: 

09/11/2010). Assim, ausente o perigo da demora, há de ser indeferido o 

pedido de tutela de urgência. Neste sentido, colaciono: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. ANTECIPAÇÃO 

DE TUTELA. LIMINAR NÃO CONCEDIDA. REQUISITOS DO ART. 273 DO 

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL NÃO EVIDENCIADOS. O deferimento da 

tutela antecipada pressupõe o preenchimento dos requisitos dispostos no 

art. 273 do Código de Processo Civil. Caso em que carece o pedido da 

parte autora de prova inequívoca do direito e da verossimilhança de suas 

alegações, pois os elementos trazidos aos autos não se mostram 

suficientes ao fim de propiciar o reconhecimento do direito argüido. 

NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO, POR DECISÃO MONOCRÁTICA DO 

RELATOR.” (TJMG, Agravo de Instrumento Nº 70054437157, Décima 

Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Celso Dal 

Pra, Julgado em 09/05/2013). “AGRAVO. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE 

INSCRIÇÃO NO SPC E NO SERASA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. Caso em 

que, em observância ao disposto no artigo 273 do Código de Processo 

Civil, impõe-se a manutenção da decisão agravada que indeferiu o pedido 

de concessão de antecipação de tutela, pois há que se aguardar ao 

menos a formação do contraditório para que se possa aferir a força das 

alegações veiculadas. AGRAVO DESPROVIDO.” (Agravo Nº 

70057497349, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Ana Maria Nedel Scalzilli, Julgado em 05/12/2013). Ante o exposto, 

INDEFIRO o pedido de tutela provisória em razão da ausência dos 

requisitos legais autorizadores. Saliento que tal medida tem caráter de 

reversibilidade, podendo, a qualquer momento, ser modificada, caso sejam 

trazidos novos elementos aos autos. No tocante ao pedido de inversão do 

ônus da prova, considerando a verossimilhança da alegação feita pela 

parte reclamante e sua hipossuficiência, declaro em seu favor invertido o 

ônus da prova neste feito, com fundamento no artigo 6.º, inciso VIII, do 

Código de Defesa do Consumidor. CITE-SE a parte reclamada, a fim de 

comparecer à audiência de conciliação designada. INTIMEM-SE. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 11 de dezembro de 2018. MILENA RAMOS 

DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004405-34.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA FONSECA SANSAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ALTAIR NERY OAB - MT24476/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

MOVEIS ROMERA LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1004405-34.2018.8.11.0007 REQUERENTE: ANA LUCIA FONSECA 

SANSAO REQUERIDO: MOVEIS ROMERA LTDA, BANCO LOSANGO S.A. - 

BANCO MULTIPLO Vistos. Trata-se de pedido de concessão de tutela 

provisória de urgência, visando a retirada do nome da parte requerente 

dos cadastros restritivos ao crédito, sob a alegação de que a inscrição é 

indevida. Compulsando os autos, verifico ausente um dos requisitos que 

enseja a concessão da medida liminar pleiteada consistente no fundado 

receio de dano irreparável ou difícil reparação, razão porque deve ser 

indeferida a tutela de urgência. De fato, o perigo da demora é inexistente, 

eis que o aguardo do provimento final não acarretará prejuízo algum para 

a parte reclamante, sobretudo porque o apontamento foi realizado há mais 

de 01 (um) ano, ou seja, em data muito anterior ao ajuizamento da 

presente ação, constatação que, inicialmente, afasta o fundado receio de 

dano irreparável ou de difícil reparação que tal anotação poderia causar. 

Ora, se a parte autora nada fez desde aquela data, ajuizando a demanda 

somente após o decurso de mais de um ano da negativação de seu nome, 

é provável que não tenha experimentado nenhum receio de dano. Nos 

casos em que os fatos alegados pela parte ocorreram em momento 

longínquo em relação ao ajuizamento da ação e há o pleito de tutela 

provisória de urgência, segue o entendimento jurisprudencial: “AÇÃO 

ORDINÁRIA - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - REQUISITOS DO ART. 273 DO 

CPC - NÃO DEMONSTRAÇÃO - AUSÊNCIA DO PERIGO DE DANO - 

INDEFERIMENTO. Para a concessão da antecipação de tutela, cumpre à 

parte que a requerer demonstrar, de forma inequívoca, a verossimilhança 

da alegação, o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, 

ou ainda, que fique caracterizado o abuso de direito de defesa do réu ou o 

manifesto propósito protelatório. Ausente qualquer desses requisitos, 
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impõe-se o indeferimento da tutela antecipada pretendida. [...] Feitas tais 

considerações, verifica-se que nestes autos não se encontram presentes 

todos os requisitos elencados no art. 273 do CPC, em face da ausência do 

fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, isso porque, 

observa-se que transcorreram aproximadamente um ano e meio entre a 

exclusão do autor dos quadros de cooperados da agravante e o 

ajuizamento da ação em comento, o que contraria a alegação do agravado 

de que estaria sofrendo sérios prejuízos com o seu afastamento.” (TJMG, 

AGRAVO DE INSTRUMENTO CÍVEL N° 1.0024.10.072653-8/001 - 18ª 

CÂMARA CÍVEL DO TJMG - Relator: Des.(a) ARNALDO MACIEL - Data do 

Julgamento: 09/11/2010). Assim, ausente o perigo da demora, há de ser 

indeferido o pedido de tutela de urgência. Neste sentido, colaciono: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. LIMINAR NÃO CONCEDIDA. REQUISITOS DO 

ART. 273 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL NÃO EVIDENCIADOS. O 

deferimento da tutela antecipada pressupõe o preenchimento dos 

requisitos dispostos no art. 273 do Código de Processo Civil. Caso em que 

carece o pedido da parte autora de prova inequívoca do direito e da 

verossimilhança de suas alegações, pois os elementos trazidos aos autos 

não se mostram suficientes ao fim de propiciar o reconhecimento do direito 

argüido. NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO, POR DECISÃO 

MONOCRÁTICA DO RELATOR.” (TJMG, Agravo de Instrumento Nº 

70054437157, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Pedro Celso Dal Pra, Julgado em 09/05/2013). “AGRAVO. AÇÃO 

DE CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO NO SPC E NO SERASA. 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. Caso em que, em observância ao disposto no 

artigo 273 do Código de Processo Civil, impõe-se a manutenção da 

decisão agravada que indeferiu o pedido de concessão de antecipação de 

tutela, pois há que se aguardar ao menos a formação do contraditório para 

que se possa aferir a força das alegações veiculadas. AGRAVO 

DESPROVIDO.” (Agravo Nº 70057497349, Décima Sexta Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Maria Nedel Scalzilli, Julgado em 

05/12/2013). Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela provisória em 

razão da ausência dos requisitos legais autorizadores. Saliento que tal 

medida tem caráter de reversibilidade, podendo, a qualquer momento, ser 

modificada, caso sejam trazidos novos elementos aos autos. No tocante 

ao pedido de inversão do ônus da prova, considerando a verossimilhança 

da alegação feita pela parte reclamante e sua hipossuficiência, declaro em 

seu favor invertido o ônus da prova neste feito, com fundamento no artigo 

6.º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. CITE-SE a parte 

reclamada, a fim de comparecer à audiência de conciliação designada. 

INTIMEM-SE. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 11 de dezembro de 2018. 

MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001042-39.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ AUGUSTO MOREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS 

(EXECUTADO)

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ED NOGUEIRA DE AZEVEDO JUNIOR OAB - PR0020062A 

(ADVOGADO(A))

ANA CAROLINA REMIGIO DE OLIVEIRA OAB - MG0086844A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001042-39.2018.8.11.0007 EXEQUENTE: LUIZ AUGUSTO MOREIRA 

EXECUTADO: ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS 

PERNAMBUCANAS, SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA. 

Vistos. A parte requerida SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA 

efetuou o pagamento parcial relativo a condenação, conforme petição de 

ID nº 16944019 e a parte credora requer o levantamento do valor 

depositado judicialmente. EXPEÇA-SE imediatamente alvará eletrônico de 

liberação dos valores depositados judicialmente em favor do advogado da 

parte credora, DESDE QUE o patrono possua no instrumento de 

procuração poder expresso para receber. Caso contrário, intime-se o 

credor para proceder a devida regularização, em cinco dias. Cientifique-se 

por qualquer meio de comunicação a parte credora acerca da presente 

decisão, nos termos do artigo 450, §3º da CNGC/MT. Ademais, INTIME-SE 

a parte executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento integral da dívida, acrescido de custas processuais, se 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

obrigação de prestação continuada, bem como requerer o que entender 

de direito. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Alta 

Floresta/MT, 11 de dezembro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. 

PARO Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002430-11.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CICERO FLORIANO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002430-11.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: CICERO FLORIANO DA SILVA 

EXECUTADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Vistos. A parte 

devedora informa que efetuou o pagamento integral da dívida e a credora 

concorda com o valor depositado judicialmente (ID nº 16782734), bem 

como informa os dados bancários para transferência do valor. Ante o 

exposto, JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 924, II, do vigente 

Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado da sentença, 

EXPEÇA-SE alvará eletrônico de liberação do valor depositado 

judicialmente, em favor do advogado da parte credora, DESDE QUE o 

patrono possua no instrumento de procuração poder expresso para 

receber. Caso contrário, intime-se o credor para proceder a devida 

regularização, em cinco dias. Cientifique-se por qualquer meio de 

comunicação a parte credora acerca da presente decisão, nos termos do 

artigo 450, §3º da CNGC/MT. Caso haja custas processuais pendentes de 

quitação, intime-se a parte sucumbente para pagamento, em cinco dias, 

procedendo-se de acordo com as disposições da CNGC/MT em caso de 

eventual inadimplemento. Por fim, certificado o trânsito em julgado, 

arquive-se, observadas as formalidades legais. Intimem-se. Cumpra-se. 

Alta Floresta/MT, 10 de dezembro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. 

PARO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000297-59.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO JOSE PEREIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):
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MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000297-59.2018.8.11.0007 EXEQUENTE: LEANDRO JOSE PEREIRA DA 

SILVA EXECUTADO: VIVO S.A. Vistos. A parte devedora informa que 

efetuou o pagamento integral da dívida e a parte credora concorda com o 

valor depositado judicialmente, bem como informa as contas bancárias 

para transferência do valor. Ante o exposto, JULGO EXTINTA A 

PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com 

fundamento no artigo 924, II, do vigente Código de Processo Civil. Após o 

trânsito em julgado da sentença, EXPEÇA-SE alvará eletrônico de liberação 

do valor depositado judicialmente, observando-se os dados bancários da 

parte autora e da advogada, informados no ID supramencionado. 

Cientifique-se por qualquer meio de comunicação a parte credora acerca 

da presente decisão, nos termos do artigo 450, §3º da CNGC/MT. Por fim, 

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

legais. Intimem-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 11 de dezembro de 2018. 

MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002480-37.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIA CRISTINA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AVENIDA S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT0004676A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002480-37.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: FLAVIA CRISTINA DA SILVA 

EXECUTADO: LOJAS AVENIDA S.A Vistos. A parte devedora informa que 

efetuou o pagamento integral da dívida e a credora concorda com o valor 

depositado judicialmente, bem como informa as contas bancárias para 

transferência do valor. Ante o exposto, JULGO EXTINTA A PRESENTE 

AÇÃO DE EXECUÇÃO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no 

artigo 924, II, do vigente Código de Processo Civil. Após o trânsito em 

julgado da sentença, EXPEÇA-SE alvará eletrônico de liberação do valor 

depositado judicialmente, observando-se os dados bancários da parte 

autora e da advogada, informados no ID supramencionado. Cientifique-se 

por qualquer meio de comunicação a parte credora acerca da presente 

decisão, nos termos do artigo 450, §3º da CNGC/MT. Caso haja custas 

processuais pendentes de quitação, intime-se a parte sucumbente para 

pagamento, em cinco dias, procedendo-se de acordo com as disposições 

da CNGC/MT em caso de eventual inadimplemento. Por fim, certificado o 

trânsito em julgado, arquive-se, observadas as formalidades legais. 

Intimem-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 11 de dezembro de 2018. 

MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000054-52.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ROSELI DOMICIANO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALNIR TELLES DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT0012575A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000054-52.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: MARIA ROSELI DOMICIANO 

EXECUTADO: BANCO PAN S.A. Vistos. A parte devedora informa que 

efetuou o pagamento integral da dívida e a credora concorda com o valor 

depositado judicialmente, bem como informa as contas bancárias para 

transferência do valor. Ante o exposto, JULGO EXTINTA A PRESENTE 

AÇÃO DE EXECUÇÃO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no 

artigo 924, II, do vigente Código de Processo Civil. Após o trânsito em 

julgado da sentença, EXPEÇA-SE alvará eletrônico de liberação do valor 

depositado judicialmente, observando-se os dados bancários da parte 

autora e da advogada, informados no ID supramencionado. Cientifique-se 

por qualquer meio de comunicação a parte credora acerca da presente 

decisão, nos termos do artigo 450, §3º da CNGC/MT. Caso haja custas 

processuais pendentes de quitação, intime-se a parte sucumbente para 

pagamento, em cinco dias, procedendo-se de acordo com as disposições 

da CNGC/MT em caso de eventual inadimplemento. Por fim, certificado o 

trânsito em julgado, arquive-se, observadas as formalidades legais. 

Intimem-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 11 de dezembro de 2018. 

MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001608-22.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUDIANE DE SIQUEIRA SOUSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO RODE OAB - MT0009447S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001608-22.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: CLEUDIANE DE SIQUEIRA 

SOUSA EXECUTADO: RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CREDITOS FINANCEIROS S.A. Vistos. Efetuada a penhora eletrônica do 

valor objeto de execução, a parte executada não apresentou embargos à 

execução, apesar de intimada (evento nº. 16993921). Ante o exposto, 

JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO COM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO, com fundamento no artigo 924, II, do vigente Código de 

Processo Civil. Após ser certificado o trânsito em julgado da sentença, 

expeça-se alvará eletrônico de liberação do valor depositado judicialmente 

em favor do advogado da parte credora, DESDE QUE o patrono possua no 

instrumento de procuração poder expresso para receber, observando os 

dados bancários indicados no Id n º 15637438. Cientifique-se por qualquer 

meio de comunicação a parte credora acerca da presente decisão, nos 

termos do artigo 450, §3º da CNGC/MT. Caso haja custas processuais 

pendentes de quitação, intime-se a parte sucumbente para pagamento, em 

cinco dias, procedendo-se de acordo com as disposições da CNGC/MT em 

caso de eventual inadimplemento. Por fim, certificado o trânsito em julgado, 

arquive-se, observadas as formalidades legais. Intimem-se. Cumpra-se. 

Alta Floresta/MT, 11 de dezembro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. 

PARO Juíza de Direito

5ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 166482 Nr: 2251-60.2018.811.0007

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FPT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jairo Cezar da Silva - 

OAB:16249/O

 Processo n.º 2251-60.2018.811.0007

Código: 166482

5ª Vara

 VISTOS ETC.

Em análise às circunstâncias e elementos dos autos, não vislumbro 
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demonstradas quaisquer das causas aptas a ensejar a absolvição 

sumária do denunciado, a saber, (I) a existência manifesta de causa 

excludente da ilicitude do fato; (II) a existência manifesta de causa 

excludente da culpabilidade do agente, salvo inimputabilidade; (III) que o 

fato narrado evidentemente não constitui crime; ou, (IV) extinta a 

punibilidade do agente (artigo 397 do Código de Processo Penal).

Analisando com acuidade os autos, entendo que restou demonstrada, em 

princípio, a materialidade do delito, bem como os indícios suficientes de 

autoria, aptos a autorizar a persecução penal para posterior análise 

exaustiva das questões suscitadas pela defesa, sob pena de 

prejulgamento.

Sobre o tema, o C. STJ já firmou o entendimento de que a motivação 

acerca das teses defensivas apresentadas por ocasião da resposta 

escrita deve ser sucinta, limitando-se à admissibilidade da acusação 

formulada pelo órgão ministerial, evitando-se, assim, o prejulgamento da 

demanda. Precedentes .

Por tais razões, a designação de audiência de instrução e julgamento é 

media que se impõe.

De outro norte e, não obstante a existência de prova da materialidade e de 

indícios suficientes de autoria, tenho que, a princípio, o denunciado não 

apresenta periculosidade concreta para a sociedade, de modo que, ao 

menos por ora, não há mais razões para manter o segregação preventiva 

do réu.

Isso porque, nada sinaliza que o indiciado queira furta-se à aplicação da 

lei penal ou que esteja colocando em risco a instrução por meio de 

ameaças a vítima ou testemunhas.

 Diante de tais ponderações, reconheço que, no momento, o réu faz jus as 

medidas cautelares diversas da prisão.

Ante ao exposto, CONCEDO A LIBERDADE PROVISÓRIA em favor de 

FERNANDO PAVAN TAVARES, já qualificado nos autos, SOB AS 

SEGUINTES CONDIÇÕES, nos termos do art. 319, do CPP:

a) Compareimento mensal em Juízo para justificar suas atividades e 

atualizar seu endereço, com base no art. 319, inciso I, do CPP;

 b) Proibição de acesso e frequência a bares, lanchonetes e festas em 

locais públicos, onde haja venda e ingestão de bebidas alcoólicas, na 

forma do art. 319, inciso II, do CPP;

c) Proibição de ausentar-se da comarca, enquanto perdurar a 

investigação e instrução processual, nos termos do art. 319, inciso IV, do 

CPP;

d) Comparecimento obrigatório a todos os atos processuais;

e) Cumprir intregalmente as medidas protetivas contidas no processo n. 

7067-22.2017.811.0007 – Cód. 162005.

 DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 03 de abril de 

2019 às 16:00 horas.

INTIMEM-SE as testemunhas arroladas pelas partes para comparecerem 

na audiência designada, requisitando-as, se necessário.

CIÊNCIA ao Ministério Público, a Vítima e à Defesa.

INTIMEM-SE.

Cumpra-se Expedindo o necessário.

Às providências.

Alta Floresta/MT, 26 de outubro de 2018.

ROGER AUGUSTO BIM DONEGA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 165063 Nr: 1583-89.2018.811.0007

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Sversuti da Silva - 

OAB:19.382-MT, Vitor Rondon Borges de Campos - OAB:13.142/MT

 Processo n.º 1583-89.2010.811.0007

Código: 165063

5ª Vara

 Vistos etc.

Não vislumbro a ocorrência de qualquer das situações descritas no artigo 

397, do CPP, razão pela qual não entendo que seja caso de absolvição 

sumária.

Desde já, designo audiência de instrução de julgamento para o dia 09 de 

abril de 2019, às 16h30min.

INTIMEM-SE o(s) acusado(s), a defesa, o Ministério Público e as 

testemunhas arroladas pelas partes para comparecerem na audiência 

designada.

Alta Floresta/MT, 09 de novembro de 2018.

Roger Augusto Bim Donega

Juiz de Direito

6ª Vara

Intimação

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

Processo Número: 1001292-72.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VANDIR DA SILVEIRA (REQUERENTE)

JOAO LOURENCO SILVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 6ª VARA DE ALTA FLORESTA AV. - TELEFONE: (65) 

35123600 1001292-72.2018.8.11.0007 JOAO LOURENCO SILVEIRA e 

outros IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da Legislação 

vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o presente feito com a 

finalidade de abrir vistas ao Procurador do requerente para ciência acerca 

da expedição do Alvará conforme ID 16612937. Nada mais havendo 

encerro o presente. Alta Floresta, 11 de dezembro de 2018. Assinado 

Digitalmente MARISE IVETE WOTTRICH BOCARDI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1001882-49.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

S. M. B. D. O. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

RICARDO ARCEU PEIXOTO FERREIRA OAB - MT16612 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. A. J. S. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Processo: 1001882-49.2018.8.11.0007. 

REQUERENTE: SONIA MARIA BRAGA DE OLIVEIRA BONFIN REQUERIDO: 

MARIA APARECIDA JULIANI SOUZA Vistos. Em decisão de ID13457850 foi 

determinada a remessa dos presentes autos à Comarca de Apiacás/MT, 

local em que a menor encontra-se residindo. Na sequência, a parte autora 

manifestou pela desistência do feito (ID13940183). Instado a se 

manifestar, o Ministério Público pugnou pela extinção do feito, nos termos 

do artigo 485, VIII do CPC. Vieram os autos conclusos. DECIDO. Ante o 

exposto, HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, a 

desistência da ação (ID13940183), independente de prévia anuência do 

requerido, eis que não foi citado, e, em consequência, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no art. 485, inciso 

VIII, do Novo Código de Processo Civil. Isenta a parte autora de custas 

processuais, por ser beneficiária da justiça gratuita. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, 

observadas as formalidades legais. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Alta Floresta/MT, 25 de outubro de 2018. Antônio Fábio da 

Silva Marquezini Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001198-95.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREA TEIXEIRA BUENO (RÉU)

ENRICO TEIXEIRA BUENO (RÉU)

EDUARDO TEIXEIRA BUENO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 
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FLORESTA DECISÃO Processo: 1001198-95.2016.8.11.0007. AUTOR: 

BANCO BRADESCO S.A. RÉU: ANDREA TEIXEIRA BUENO, ENRICO 

TEIXEIRA BUENO, EDUARDO TEIXEIRA BUENO Vistos. Trata-se de “ação 

de obrigação de fazer com pedido de antecipação de tutela” ajuizada por 

Banco Bradesco S.A em desfavor de Enrico Teixeira Bueno e Eduardo 

Teixeira Bueno, aduzindo, em síntese, que em 05 de outubro de 1992, 

celebrou com os requeridos o Instrumento Particular de Compromisso de 

Venda e Compra, em caráter irrevogável e irretratável, por intermédio do 

qual o Autor se comprometeu a vender a estes o imóvel objeto da 

matrícula nº3.454 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Alta 

Floresta. A propriedade desse imóvel foi havida pelo autor por meio de 

Dação em Pagamento datada de 19 de outubro de 1988, registrada à 

margem da referida matrícula, sob a inscrição “R-4”, demonstrado nos 

autos. Alega o autor que, no instrumento particular de Compromisso de 

Venda e Compra firmado com a parte autora, os Requeridos se 

comprometeram a adquirir o imóvel pelo preço certo e ajustado de sete 

milhões e cem mil cruzeiros, pagável na forma indicada no próprio 

instrumento contratual. A posse do imóvel compromissado à venda foi 

transmitida ais notificados em 05/10/1992, o qual passou a exercer sobre 

o bem parte dos poderes elementares do domínio, podendo usar, gozar e 

introduzir no imóvel as benfeitorias e melhoramentos que julgassem 

necessários. Ficou ajustado entre as partes que todos os tributos que 

incidissem ou viessem a incidir sobre o imóvel, correriam por conta dos 

Requeridos, bem como a escritura de venda e compra seria outorgada 

pela parte Autora à parte Requerida, ficando por conta deste último todas 

as despesas decorrentes da lavratura da escritura, do seu registro, do 

pagamento do imposto de transmissão e demais encargos incidentes 

sobre o ato. O autor afirma que até o presente momento os requeridos não 

procederam a transferência do referido imóvel, motivo pelo qual, requer a 

concessão de liminar para que seja determinado aos Requeridos que 

compareçam ao Cartório de Registro de Imóveis de Alta Floresta, e 

imediatamente provem a regularização do imóvel, com a respectiva 

lavratura da competente escritura pública, sob pena de fixação de multa 

diária. O pedido inicial veio instruído com documentos. Determinada a 

emenda à inicial, esta foi providenciada pela parte Autora, a qual juntou 

aos autos o endereço atual dos requeridos. Em decisão de ID4650958 foi 

determinada a intimação da parte autora para juntar o contrato de 

compromisso de compra e venda realizado entre as partes, por ser 

essencial. Intimada, a parte autora manifestou no ID4877955 pela dilação 

de prazo para a juntada de referido documento. Decorrido o prazo a parte 

autora foi novamente intimada para a juntada do documento necessário 

(ID9851496), sendo então o contrato de compromisso de compra e venda 

realizado entre as partes juntado no ID10023342. No ID10619073 a inicial 

foi recebida, sendo indeferido o pedido de tutela antecipada e designada 

audiência de conciliação. A audiência de conciliação não ocorreu pela 

ausência das partes (ID11962508), sendo que a parte requerida não foi 

citada. Assim, o autor apresentou pedido de busca de endereço dos 

requeridos, via sistema Infojud (ID14367764). DECIDO. INDEFIRO os 

pedidos de ID14367764. Ainda que lei possibilite a requisição de diligências 

a ser efetuada pelo juízo, entendo que incumbe inicialmente ao Autor o 

ônus de buscar, por meios próprios, o endereço dos Requeridos, e, 

somente após a comprovação de que não obteve êxito na localização, 

deverá o Estado-Juiz auxiliar na consecução da referida informação. Caso 

contrário, transferindo-se aos Magistrados, desde o início, o encargo de 

localizar os devedores, certamente restaria severamente prejudicada a 

prestação jurisdicional em tempo razoável, em clara ofensa à norma 

fundamental prevista no art. 4º, do NCPC. Intime-se o Autor para que 

promova, no prazo de 15 (quinze) dias, o andamento deste feito, bem 

como comprove as diligências realizadas com o escopo de localização da 

parte requerida, sob pena de extinção do feito. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 30 de julho de 2018. Antônio Fábio da Silva Marquezini Juiz(a) 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1002644-02.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

OSMARINO LAURINDO DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA AGRICOLA DE COTIA COOPERATIVA CENTRAL EM 

LIQUIDACAO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

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

Outros Interessados:

Alberto Ribeiro dos Santos (TESTEMUNHA)

Rosangela Maria Melo (CONFINANTES)

WILSON OLA (CONFINANTES)

Joseci Leão Rodrigues (TESTEMUNHA)

José Rodrigues Aroeira (TESTEMUNHA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Processo: 1002644-02.2017.8.11.0007. 

AUTOR(A): OSMARINO LAURINDO DA SILVA RÉU: COOPERATIVA 

AGRICOLA DE COTIA COOPERATIVA CENTRAL EM LIQUIDACAO Vistos. 

Trata-se de AÇÃO DE USUCAPIÃO ajuizada por OSMARINO LAURINDO 

DA SILVA em face da COOPERATIVA AGRÍCOLA DE COTIA – 

COOPERATIVA CENTRAL EM LIQUIDAÇÃO. Em que objetiva, em síntese, a 

declaração de domínio, através da usucapião, da Parte Requerente sobre 

a área de 482,62m² (quatrocentos e oitenta e dois metros e sessenta e 

dois centímetros quadrados), identificado pelo lote urbano n. 01, quadra n. 

R-9, loteamento Embrião Urbano de Carlinda, objeto da matrícula n. 1.403, 

livro 2G do CRI da Comarca de Alta Floresta/MT. Com a inicial, vieram os 

documentos de ID nº10081267/10081342. Recebida a inicial no ID 

nº10126429. Citados os confinantes e Réu (ID nº10320951 e 10567653). 

A Parte Ré apresentou contestação ID nº10652369, instruindo os autos 

com os documentos (ID nº10652395). Foi juntado aos autos o termo de 

audiência de tentativa de conciliação, que restou infrutífera (ID 

nº10675958). A Parte Autora apresentou impugnação à contestação ID 

nº10871183. Citados eventuais Réus ausentes, incertos, desconhecidos e 

eventuais interessados, estes não manifestaram-se. Não houve intimação 

da União, do Estado de Mato Grosso, nem do Município de Carlinda/MT 

(fl.76). Conforme decisão de ID 11532014, saneado o feito e fixados os 

pontos controvertidos. Designada audiência para o dia 09 de abril 2018, às 

14h:30min. Termo de audiência de instrução e julgamento acostado no ID 

14583034, sendo encerrada a instrução processual. Após, vieram-me os 

autos conclusos para sentença. FUNDAMENTO E DECIDO. Como 

consignado no relatório, busca autora obter a declaração de propriedade 

da área que sustenta exercer a posse e residir há mais de 30 (trinta) 

anos. Verifica-se que o autor, conforme depoimento das testemunhas, 

exerce a posse mansa e pacífica, ininterrupta, como se dono fosse e sem 

oposição do proprietário do imóvel há mais de 30 (trinta) anos, fixando lá 

sua moradia. Invoca em seu favor o instituto da Usucapião Extraordinária 

capaz de consolidar a propriedade em nome da possuidora. Trata-se de 

espécie regulada pelo artigo 1.238 do Código Civil, que preceitua in verbis: 

“Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir 

como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de 

título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por 

sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de 

Imóveis”. Registre-se que o prazo estabelecido no artigo em comento é 

reduzido para 10 (dez) anos se o possuidor houver estabelecido no 

imóvel a sua moradia habitual ou nele realizado obras ou serviços de 

caráter produtivo (parágrafo único do art. 1.238 do CC). Nesse viés, é de 

concluir que a usucapião extraordinária, regida pelo artigo 1.238 do Código 

Civil, tem como pressupostos a existência de posse mansa, pacífica, 

ininterrupta, animus domini e prazo de 15 anos, não exigindo justo título e 

boa-fé. A respeito do assunto segue a jurisprudência: “EMENTA: AÇÃO 

DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. POSSE MANSA, PACÍFICA E 

ININTERRUPTA. LAPSO TEMPORAL. ÔNUS DA PROVA. FATOS 

CONSTITUTIVOS DO DIREITO. ARTIGO 333, DO CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.238, § ÚNICO, DO CÓDIGO CIVIL. 

ACESSIO POSSESSIONIS - REQUISITOS. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 

SENTENÇA MANTIDA. Para o acolhimento da usucapião exige-se, apenas, 

o exercício da posse mansa e pacífica, com ânimo de dono, de forma 

contínua, pelo período previsto em lei. É do autor, porém, o ônus da prova 

dos fatos constitutivos de seu direito, de conformidade com o disposto 

artigo 333, inciso I, do Código Processo Civil. Comprovados os requisitos 

ensejadores à usucapião extraordinária, bem como a posse exclusiva e 

os demais requisitos legais, a procedência do pedido é medida que se 

impõe, conforme disposto no art. 1.238, § único, do Código Civil. É 

permitida a posse para fins de usucapião exercida por condômino/herdeiro 

de forma exclusiva sobre a coisa certa.” (TJMG - Apelação Cível 

1.0145.12.025876-2/001, Relator(a): Des.(a) Newton Teixeira Carvalho , 

13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/11/2014, publicação da súmula em 

21/11/2014) “APELAÇÃO CÍVEL USUCAPIÃO DE BENS IMÓVEIS. AÇÃO DE 

USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. Requisitos para a aquisição da 
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propriedade implementados, no caso concreto, visto que, comprovada a 

posse mansa, pacífica, ininterrupta e com animus domini alegada. 

APELAÇÃO DESPROVIDA. “(Apelação Cível Nº 70060472909, Décima 

Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Heleno Tregnago 

Saraiva, Julgado em 20/11/2014) “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – IMÓVEL URBANO – REQUISITOS 

PREENCHIDOS – ARTIGO 1.238, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO CIVIL – 

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. No caso, 

os possuidores estabeleceram no imóvel a sua moradia habitual e 

provaram sua posse pacífica e ininterrupta sobre a área usucapienda há 

mais de 10 anos, exercida com animus domini. Demonstrada a presença 

dos requisitos insertos no artigo 1238 do Código Civil para a declaração da 

prescrição aquisitiva é de ser reconhecida a usucapião extraordinária.” 

(TJMT, Ap, 71203/2014, DES.DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 29/10/2014, Data da publicação no DJE 

06/11/2014) No caso em apreço, ao que consta nos autos, a posse do 

autor possui o animus domini, é mansa e pacífica, é justa e não é violenta 

e nem clandestina, pois houve citação de todos os possíveis interessados 

e, o mais importante, a posse do requerente, somada com os antigos 

possuidores, ultrapassam 15 (quinze) anos, e a mais de 30 (trinta) anos 

esse estabeleceu no imóvel sua moradia. Outrossim, a prova documental 

revela como verdadeiros os fatos alegados pelo autor. Desta feita, 

restando comprovados os requisitos exigidos pela legislação civil pátria 

para a caracterização da usucapião extraordinária, impõe-se a declaração 

da aquisição da propriedade do imóvel pelo autor por meio de usucapião. 

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, declarando o domínio do 

autor sobre o imóvel descrito na petição inicial, qual seja, o imóvel de área 

de 482,62m² (quatrocentos e oitenta e dois metros e sessenta e dois 

centímetros quadrados), identificado pelo lote urbano n. 01, quadra n. R-9, 

loteamento Embrião Urbano de Carlinda, objeto da matrícula n. 1.403, livro 

2G do CRI da Comarca de Alta Floresta/MT, e, por conseguinte, julgo 

extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil. Condeno a parte requerida ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, que, com base no artigo 

85, § 2° do CPC, fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Após o trânsito em 

julgado, EXPEÇA-SE mandado de averbação ao CRI local, fazendo-se 

acompanhar de: a) cópia da presente sentença (artigo 1.238 do Código 

Civil), fazendo-se acompanhar da certidão de trânsito em julgado da 

sentença; b) nome completo da parte autora, a nacionalidade, o estado 

civil, a profissão, os números do RG e do CPF, endereço. Se pessoa 

jurídica é indispensável constar a razão social, o número do CNPJ e o 

endereço da sede. Sendo a parte autora casada, informação e 

qualificação completa do cônjuge (o nome completo, a nacionalidade, o 

estado civil, a profissão, os números do RG e do CPF, endereço). 

Informação do regime de bens adotado, bem como se a celebração do 

casamento se deu antes ou após a vigência da Lei n. 6.515/77. No caso 

do regime de bens adotado depender de pacto antenupcial, informar o 

número, a data e o local do registro do pacto; c) indicar o registro anterior 

(matrícula), qual seja: matrícula n. 1.403, livro 2G (conforme informando na 

inicial); d) Cópia autenticada das seguintes peças processuais: 

sentença/acórdão, memorial descritivo e planta do imóvel (ID 10081326). 

e) cópia da folha do demonstrativo do carnê do IPTU, se o imóvel for 

urbano. Sendo rural, apresentar certidão negativa do ITR ou o 

comprovante de pagamento dos últimos 05 anos desse. Apresentar ainda 

comprovante de pagamento do CCIR. Observo que se o autor não for 

beneficiário da assistência judiciária gratuita é indispensável a 

apresentação da DIAT para que seja possível verificar o valor venal do 

imóvel. Consigno, por fim, que a expedição do presente mandando não 

isenta a parte autora ao pagamento do ITB. Caso não haja nos autos todos 

os documentos necessários para a expedição do referido mandando, 

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

os autos com os mesmo, sob pena de arquivamento do feito, servindo, em 

decorrência disso, a presente sentença meramente declaratória da 

aquisição da propriedade imóvel. Por fim, remetam-se os autos AO 

ARQUIVO com as baixas e anotações de estilo. Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário. Alta Floresta/MT, 08 de novembro de 2018. Antônio Fábio da 

Silva Marquezini Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1002207-24.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON CANGUCU (REQUERENTE)

MARIA APARECIDA DA SILVA CANGUCU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 6ª VARA DE ALTA FLORESTA AV. - TELEFONE: (65) 

35123600 1002207-24.2018.8.11.0007 MARIA APARECIDA DA SILVA 

CANGUCU e outros COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da Legislação vigente e 

artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o presente feito com a finalidade de 

abrir vistas ao Procurador do requerente para ciência da expedição do 

Alvará conforme ID 16662937. Nada mais havendo encerro o presente. 

Alta Floresta, 11 de dezembro de 2018. Assinado Digitalmente MARISE 

IVETE WOTTRICH BOCARDI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002623-26.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SIQUEIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 6ª VARA DE ALTA FLORESTA AV. - TELEFONE: (65) 

35123600 1002623-26.2017.8.11.0007 MARIA SIQUEIRA DOS SANTOS 

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. e outros IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, 

impulsiono o presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador 

do requerente para manifestar eventual interesse no cumprimento da 

sentença, no prazo de 15 (quinze) dias. Nada mais havendo encerro o 

presente. Alta Floresta, 11 de dezembro de 2018. Assinado Digitalmente 

MARISE IVETE WOTTRICH BOCARDI Gestor de Secretaria

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 132898 Nr: 6733-56.2015.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Seguradora Lider dos Consórcios do Seguro DPVAT 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Oliveira de Carvalho

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

- OAB:8.184-A/MT

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

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

 Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do 

requerente (Seguradora Lider DPVAT) para manifestação nos presentes 

autos acerca do bloqueio parcial em contas do requerido, conforme fls. 

181/182, bem como para requerer o que entender de direito, no prazo de 

15 (quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 110275 Nr: 5841-21.2013.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tercio Carlesso, João Salustiano de Melo Neto, 

SILAS LOPES, Leda Cirino dos Santos Melo, Leandro dos Santos de Melo, 

Silas Lopes Junior, Sonia Maria Lopes, Sirleide Lopes

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

- OAB:16.691-A/MT, Maria Amélia C. Mastrorosa Vianna - 
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OAB:16555-A /MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alana Gabi Sicuto - 

OAB:18.450/MT, Sandro Nasser Sicuto - OAB:5126-A/MT, Vanderly 

Rudge Gnoato - OAB:17.786-O

 Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do exequente 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue um depósito identificado 

com o número do processo, referente a condução do oficial de justiça até 

a Comunidade Boa Sorte - Carlinda/MT e até o bairro Cidade Alta, 

acessando o site do TJ-MT www.tjmt.jus.br ícone "emissão de guias 

online" opção: diligência - emissão de guia de diligência, juntando aos 

autos o comprovante, de acordo com o artigo 649, § 2º da CNGC/MT, para 

posterior cumprimento do mandado de citação dos herdeiros.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 133411 Nr: 6958-76.2015.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EC, DCdOC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CE, ASEMdS

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

OAB:20.342/MT

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

OAB:17972-O/MT

 Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do 

requerente para manifestação nos presentes autos, bem como para 

requerer o que entender de direito para o regular prosseguimento da ação, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 141935 Nr: 4019-89.2016.811.0007

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO JOHN DEERE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARTA ALVES DA SILVA., Ailton Ferreira dos 

Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13994-A/MT, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e artigo 788 da CNGC/MT, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do exequente 

para manifestação nos presentes autos acerca da certidão negativa de 

fls. 89, bem como para requerer o que entender de direito, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 114884 Nr: 3294-71.2014.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Ferreira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rocco Imóveis Ltda-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valnir Telles de Oliveira Junior 

- OAB:12575 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Neiva de Macedo 

Neto - OAB:55.082-PR, Gisele Barioni de Macedo - OAB:57.136-PR

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 012/2017, 

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

requerida para, no prazo de 05 dias, providenciar o pagamento das custas 

processuais no importe de R$ 813,40 (oitocentos e treze reais com 

quarenta centavos), a que foi condenado nos termos da r. sentença de 

folha 273. Este valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 413,40 

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

guia de custas e R$ 400,00(quatrocentos reais) para guia de taxa 

Judiciária.

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

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

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

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

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

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

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

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

Arrecadação e Arquivamento. Sob pena de o referido débito ser remetido 

ao Departamento de Controle de Arrecadação-DCA/TJMT, para fins de 

encaminhamento do nome do devedor a protesto (Provimento 

88/2014-CGJ) e anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 131773 Nr: 6103-97.2015.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Renilda Leal dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ford Motor Company Brasil Ltdqa, Job 

Distribuidora de Veículos Ltda (Ford Tropical)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Taciane Fabiani - OAB:17355-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celso de Faria Monteiro - 

OAB:17298-A/MT, Marcus Vinicius de Morais Junqueira - 

OAB:175.803-B/SP, SAMUEL FRANCISCO - OAB:10908/SP

 Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do requerido 

JOB Distribuidora de Veículos Ltda (Ford Tropical) para, no prazo de 5 

(cinco) dias, efetuar o pagamento das custas para distribuição da(s) 

Carta(s) Precatória(s) de Inquirição de testemunhas expedida às fls. 203 

para cumprimento na Comarca de Sinop. O recolhimento das custas 

poderá ser feito através da emissão das guias no site do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso http://www.tjmt.jus.br, no ícone 

emissão de guias online - Primeira instância - "carta precatória", bem como 

para comprovar nos autos o pagamento afim de remeter a(s) Carta(s) 

Precatória(s) diretamente à Distribuição da(s) Comarca(s) de Sinop/MT.

Nada mais havendo encerro o presente.

Comarca de Barra do Garças

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 85094 Nr: 8273-95.2008.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco da Amazônia S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): David Alves Chagas, Silvio Alves Chagas, Levi 

Alves Chagas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adalberto Alves de Matos - 

OAB:MT 4.502, Marcelo Augusto Borges - OAB:MT 6.189

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, bem como do §10, do artigo 1.206, 

da CNCG, e do §1º do artigo 485, do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora, pessoalmente, a se manifestar no feito, sob pena 

de extinção, acerca do impulsionamento de fls. 228.

“Art. 1.206, (...) § 10. Não havendo manifestação e, tratando-se de 

diligência de interesse da parte autora, intimá-la pessoalmente para dar 

prosseguimento ao feito, praticando o ato que lhe compete, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção do processo (art. 485, inciso III, §§ 1º e 

2º, do CPC). Restando negativa essa diligência, intimá-la por edital, com o 

prazo de 20 (vinte) dias.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 255564 Nr: 9946-11.2017.811.0004

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Deuzilene Silvério Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LG Eletronics da Amazônia Ltda, Havan Lojas 

de Departamentos Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pollyana Soares Matos - 

OAB:MT 18.383, Thiago Borges Andrade - OAB:MT 18.994

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Rosenthal - 

OAB:146730/SP, Nelson Wilians Fratoni Rodrigues - OAB:OAB/SP 

128.341

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – EMBARGOS DECLARATÓRIOS

Considerando os embargos declaratórios interpostos, e a possibilidade de 

efeitos infringentes, nos termos do artigo 152, VI do CPC, impulsiono o 

feito para que seja intimada a parte contrária/embargada para se 

manifestar no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 173252 Nr: 6418-08.2013.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Paulo Coelho Moraes

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Emílio Monteiro de 

Magalhães - OAB:MT-8.988

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:MT 19.081-A, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:14258

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, bem como do §10, do artigo 1.206, 

da CNCG, e do §1º do artigo 485, do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora, pessoalmente, a se manifestar no feito, sob pena 

de extinção, acerca do impulsionamento de fls. 211.

“Art. 1.206, (...) § 10. Não havendo manifestação e, tratando-se de 

diligência de interesse da parte autora, intimá-la pessoalmente para dar 

prosseguimento ao feito, praticando o ato que lhe compete, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção do processo (art. 485, inciso III, §§ 1º e 

2º, do CPC). Restando negativa essa diligência, intimá-la por edital, com o 

prazo de 20 (vinte) dias.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 164624 Nr: 6428-86.2012.811.0004

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Terezinha Dias Soares Leal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Thainara Nominato Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Humberto Alves do 

Nascimento - OAB:MT 14.040

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Paula Monção Oliveira - 

OAB:MT 9.030

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – INDICAÇÃO DE BENS À PENHORA

Nos termos da CNGC e do artigo 798 do CPC, impulsiono os autos e 

procedo a intimação da parte autora para que indique bens passíveis de 

penhora, no prazo de 15 dias. “Art. 798. Ao propor a execução, incumbe 

ao exequente: II - indicar: c) os bens suscetíveis de penhora, sempre que 

possível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 99958 Nr: 4961-43.2010.811.0004

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Maria Auxiliadora Pinheiro Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Unimed Goiânia - Cooperativa de Trabalho 

Médico de Goiânia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Apoena Camerino de Azevedo 

- OAB:MT 13314-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA SILVA SOUZA - 

OAB:23.131/O, Fabiana Moura Rosa - OAB:16706/GO, LUCIANA DO 

VALE MASCARENHAS - OAB:MT-19638, Luiz Otaviano de 

Vasconcelos Campos - OAB:33204/GO

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, bem como do §10, do artigo 1.206, 

da CNCG, e do §1º do artigo 485, do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora, pessoalmente, a se manifestar no feito, sob pena 

de extinção.

“Art. 1.206, (...) § 10. Não havendo manifestação e, tratando-se de 

diligência de interesse da parte autora, intimá-la pessoalmente para dar 

prosseguimento ao feito, praticando o ato que lhe compete, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção do processo (art. 485, inciso III, §§ 1º e 

2º, do CPC). Restando negativa essa diligência, intimá-la por edital, com o 

prazo de 20 (vinte) dias.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 269367 Nr: 581-93.2018.811.0004

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: J. Lopes de Oliveira & Oliveira Ltda, Joaquim Lopes de 

Oliveira, Genivaldo Lopes de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Josefa Alves das Neves de Oliveira, Maicon 

Auto Posto Ltda, Marcio Victor de Oliveira, Fabiana Umbelina Matos Silva, 

Maicon Neves Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aridaque Luís Neto - OAB:MT 

3.252

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – CNGC

Impulsiono os presentes autos e procedo à intimação da parte autora para 

impugnar a contestação no prazo de 15 dias, CNGC: “Art. 1.221. 

Apresentada a contestação, juntá-la ao processo e, se tiverem sido 

arguidas preliminares ou juntados documentos, intimar a parte autora a se 

manifestar no prazo de 15 (quinze) dias.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 207543 Nr: 8052-68.2015.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neurivan Barros da Silva Reis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Administrabem Participações Ltda, Evandro 

Moreira Amorim, Cláudio Salles Picchi, J. Virgilio Lançamentos de Imoveis 

Ltda, João Marcelo Passaglia Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sabrina Miranda Brito - 

OAB:MT/22125-B, Vinicius de Morais Oliveira - OAB:GO 34.487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elizabeth Petriz dos Santos - 

OAB:47139/GO, Jarbas Moreira Junior - OAB:26929/DF, Leonardo 

Oliveira Tonhá - OAB:47589/GO, Lucas Meneses Silva - 

OAB:45731/GO, Mariana Almeida e S. Staciarini - OAB:23.840/GO, 

Marilia Araguaia de Castro Sá Lima - OAB:37413/GO, Sidarta 

Staciarini Rocha - OAB:GO-20.630

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

1.Com o advento do Código de Processo Civil de 2015, cabe agora ao 

Tribunal de Justiça fazer o juízo de admissibilidade do recurso de apelação 

(tempus regit actum).

2.Assim, INTIME-SE a parte apelada para apresentar contrarrazões, no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do §1º, art. 1.010, CPC/2015.

3.Havendo questões preliminares arguidas em contrarrazões, INTIME-SE a 

parte apelante para, querendo, manifestar-se em 15 (quinze) dias a 

respeito delas, §§ 1º e 2º, art. 1.009, CPC/2015.

4.Após, ENCAMINHEM-SE os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 224349 Nr: 5530-34.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Açofer Indústria e Comércio Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Serv Obras Construtora e Locadora Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA 

- OAB:4032

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Diligência Negativa do Oficial de 

Justiça
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 Nos termos do Art. 1.217 da CNGC, impulsiono os presentes autos e 

procedo a intimação da parte autora, na pessoa do seu representante 

legal, para se manifestar no prazo de 05 dias, considerando que “o 

mandado, carta precatória ou qualquer outro expediente fora devolvido na 

secretaria com diligência parcial ou totalmente infrutífera, ou seja, sem a 

prática de todos os atos.

 Se a parte prestar outras informações ou indicar novo endereço para o 

cumprimento do ato, a secretaria expedirá novo mandado e entregará ao 

oficial de justiça para a realização de novas diligências, 

independentemente de ordem judicial.

Se, no cumprimento da determinação supra, a parte requerer 

desentranhamento para nova diligência ou a expedição de carta 

precatória, fica desde logo deferida, desde que haja prazo suficiente para 

o seu cumprimento”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 280653 Nr: 7562-41.2018.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamento s/a

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexandro de Jesus Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Diligência Negativa do Oficial de 

Justiça

 Nos termos do Art. 1.217 da CNGC, impulsiono os presentes autos e 

procedo a intimação da parte autora, na pessoa do seu representante 

legal, para se manifestar no prazo de 05 dias, considerando que “o 

mandado, carta precatória ou qualquer outro expediente fora devolvido na 

secretaria com diligência parcial ou totalmente infrutífera, ou seja, sem a 

prática de todos os atos.

 Se a parte prestar outras informações ou indicar novo endereço para o 

cumprimento do ato, a secretaria expedirá novo mandado e entregará ao 

oficial de justiça para a realização de novas diligências, 

independentemente de ordem judicial.

Se, no cumprimento da determinação supra, a parte requerer 

desentranhamento para nova diligência ou a expedição de carta 

precatória, fica desde logo deferida, desde que haja prazo suficiente para 

o seu cumprimento”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 285230 Nr: 10240-29.2018.811.0004

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Basf S/A - Basf Brasileira S/A Indústrias Químicas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivanir Maria Gnoatto Viana, José Antônio 

Gonçalves Viana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENO HENRIQUE DA FONSECA 

VITORINO - OAB:363392

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Diligência Negativa do Oficial de 

Justiça

 Nos termos do Art. 1.217 da CNGC, impulsiono os presentes autos e 

procedo a intimação da parte autora, na pessoa do seu representante 

legal, para se manifestar no prazo de 05 dias, considerando que “o 

mandado, carta precatória ou qualquer outro expediente fora devolvido na 

secretaria com diligência parcial ou totalmente infrutífera, ou seja, sem a 

prática de todos os atos.

 Se a parte prestar outras informações ou indicar novo endereço para o 

cumprimento do ato, a secretaria expedirá novo mandado e entregará ao 

oficial de justiça para a realização de novas diligências, 

independentemente de ordem judicial.

Se, no cumprimento da determinação supra, a parte requerer 

desentranhamento para nova diligência ou a expedição de carta 

precatória, fica desde logo deferida, desde que haja prazo suficiente para 

o seu cumprimento”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 264074 Nr: 15560-94.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lindomar Leite dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Creuza Ribeiro dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudia Pereira dos Santos 

Neves - OAB:MT 20.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora a se manifestar no feito, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 275366 Nr: 4328-51.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABEC - Associação Barragarcense de Educação e 

Cultura - mandedora das Falcudades Unidas do Vale do Araguaia - 

UNIVAR, Marcelo Antônio Fuster Soler

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Iremar Barros Martins, Marcia Silva de Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pamela Gomes Duarte - 

OAB:24621/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, bem como do §10, do artigo 1.206, 

da CNCG, e do §1º do artigo 485, do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora, pessoalmente, a se manifestar no feito, sob pena 

de extinção, acerca de fls 61.

“Art. 1.206, (...) § 10. Não havendo manifestação e, tratando-se de 

diligência de interesse da parte autora, intimá-la pessoalmente para dar 

prosseguimento ao feito, praticando o ato que lhe compete, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção do processo (art. 485, inciso III, §§ 1º e 

2º, do CPC). Restando negativa essa diligência, intimá-la por edital, com o 

prazo de 20 (vinte) dias.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 203134 Nr: 5574-87.2015.811.0004

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Olindo Pereira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Francisco, Milton Carlos Batista Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aridaque Luís Neto - OAB:MT 

3.252

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, bem como do §10, do artigo 1.206, 

da CNCG, e do §1º do artigo 485, do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora, pessoalmente, a se manifestar no feito, sob pena 

de extinção, acerca de decisão de fls. 110.

“Art. 1.206, (...) § 10. Não havendo manifestação e, tratando-se de 

diligência de interesse da parte autora, intimá-la pessoalmente para dar 

prosseguimento ao feito, praticando o ato que lhe compete, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção do processo (art. 485, inciso III, §§ 1º e 

2º, do CPC). Restando negativa essa diligência, intimá-la por edital, com o 

prazo de 20 (vinte) dias.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 262022 Nr: 14258-30.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Recon - Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Marques Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alysson Tosin - OAB:86925/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, bem como do §10, do artigo 1.206, 

da CNCG, e do §1º do artigo 485, do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora, pessoalmente, a se manifestar no feito, sob pena 

de extinção.

“Art. 1.206, (...) § 10. Não havendo manifestação e, tratando-se de 
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diligência de interesse da parte autora, intimá-la pessoalmente para dar 

prosseguimento ao feito, praticando o ato que lhe compete, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção do processo (art. 485, inciso III, §§ 1º e 

2º, do CPC). Restando negativa essa diligência, intimá-la por edital, com o 

prazo de 15(quinze)dias, acerca de decisão de fls. 48.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 277008 Nr: 5418-94.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sandra Maria Alves Barbosa Melo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Celma Sá de Alencar, Adilaine Castro 

Cruz Oliveira, Clauny Barcellos Coelho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Felipe Pimenta de 

Paoli - OAB:22582/ES, Ozair Silva Proto - OAB:MT 4.571

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – CORRESPONDÊNCIA E CARTA 

PRECATÓRIA DEVOLVIDA

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, bem como do §9º do artigo 1.206 da 

CNGC/TJ/MT, impulsiono o feito para que seja intimada a parte autora a se 

manifestar sobre as correspondências e carta precatória devolvidas.

"Art. 1.206...§9º: § 9º Mantendo-se negativa a diligência constante do 

parágrafo anterior, colher a manifestação do interessado, em 05 (cinco) 

dias e se indicado novo endereço, renovar o ato".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 255772 Nr: 10089-97.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Paula Bento da Silva, Maria das Dores Souza 

Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel Messias Barros Matos, G. L. Barbosa - 

ME, Jesuito Fernandes dos Santos Silva, Banco Bradesco Financiamento 

s/a

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jocicler Oliveira Nascimento - 

OAB:19222

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudia Pereira dos Santos 

Neves - OAB:MT 20.056, Fabiano Xavier da Silva - OAB:SP 217.166, 

Gilmar Moura de Souza - OAB:MT 19048, João Rodrigues de Souza 

- OAB:MT 5.876, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - 

OAB:128341, Sidney Rodrigues de Lima - OAB:MT 16.653

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Diligência Negativa do Oficial de 

Justiça

 Nos termos do Art. 1.217 da CNGC, impulsiono os presentes autos e 

procedo a intimação da parte autora, na pessoa do seu representante 

legal, para se manifestar no prazo de 05 dias, considerando que “o 

mandado, carta precatória ou qualquer outro expediente fora devolvido na 

secretaria com diligência parcial ou totalmente infrutífera, ou seja, sem a 

prática de todos os atos.

 Se a parte prestar outras informações ou indicar novo endereço para o 

cumprimento do ato, a secretaria expedirá novo mandado e entregará ao 

oficial de justiça para a realização de novas diligências, 

independentemente de ordem judicial.

Se, no cumprimento da determinação supra, a parte requerer 

desentranhamento para nova diligência ou a expedição de carta 

precatória, fica desde logo deferida, desde que haja prazo suficiente para 

o seu cumprimento”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 246596 Nr: 3930-41.2017.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Araxingu-Coop. de Créd. de Livre Admissão de 

Assoc. do Araguaia e Xingu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADERSON RODRIGUES FIGUEREDO ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Diligência Negativa do Oficial de 

Justiça

 Nos termos do Art. 1.217 da CNGC, impulsiono os presentes autos e 

procedo a intimação da parte autora, na pessoa do seu representante 

legal, para se manifestar no prazo de 05 dias, considerando que “o 

mandado, carta precatória ou qualquer outro expediente fora devolvido na 

secretaria com diligência parcial ou totalmente infrutífera, ou seja, sem a 

prática de todos os atos.

 Se a parte prestar outras informações ou indicar novo endereço para o 

cumprimento do ato, a secretaria expedirá novo mandado e entregará ao 

oficial de justiça para a realização de novas diligências, 

independentemente de ordem judicial.

Se, no cumprimento da determinação supra, a parte requerer 

desentranhamento para nova diligência ou a expedição de carta 

precatória, fica desde logo deferida, desde que haja prazo suficiente para 

o seu cumprimento”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 277465 Nr: 5709-94.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G. M. J. Transportes Ltda, Jadiel Vicente da 

Conceição, Maria dos Santos Braz Rezende, Geison Vicente da 

Conceição, G. V. da Conceição e Conceição Ltda Me

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Diligência Negativa do Oficial de 

Justiça

 Nos termos do Art. 1.217 da CNGC, impulsiono os presentes autos e 

procedo a intimação da parte autora, na pessoa do seu representante 

legal, para se manifestar no prazo de 05 dias, considerando que “o 

mandado, carta precatória ou qualquer outro expediente fora devolvido na 

secretaria com diligência parcial ou totalmente infrutífera, ou seja, sem a 

prática de todos os atos.

 Se a parte prestar outras informações ou indicar novo endereço para o 

cumprimento do ato, a secretaria expedirá novo mandado e entregará ao 

oficial de justiça para a realização de novas diligências, 

independentemente de ordem judicial.

Se, no cumprimento da determinação supra, a parte requerer 

desentranhamento para nova diligência ou a expedição de carta 

precatória, fica desde logo deferida, desde que haja prazo suficiente para 

o seu cumprimento”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 277021 Nr: 5426-71.2018.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Celso Martins Spohr

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edegar Ferreira de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Franciele Inácio Oliveira - 

OAB:RO 5872

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Diligência Negativa do Oficial de 

Justiça

 Nos termos do Art. 1.217 da CNGC, impulsiono os presentes autos e 

procedo a intimação da parte autora, na pessoa do seu representante 

legal, para se manifestar no prazo de 05 dias, considerando que “o 

mandado, carta precatória ou qualquer outro expediente fora devolvido na 

secretaria com diligência parcial ou totalmente infrutífera, ou seja, sem a 

prática de todos os atos.

 Se a parte prestar outras informações ou indicar novo endereço para o 

cumprimento do ato, a secretaria expedirá novo mandado e entregará ao 

oficial de justiça para a realização de novas diligências, 

independentemente de ordem judicial.

Se, no cumprimento da determinação supra, a parte requerer 

desentranhamento para nova diligência ou a expedição de carta 
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precatória, fica desde logo deferida, desde que haja prazo suficiente para 

o seu cumprimento”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 275393 Nr: 4354-49.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABEC - Associação Barragarcense de Educação e 

Cultura - mandedora das Falcudades Unidas do Vale do Araguaia - 

UNIVAR, Marcelo Antônio Fuster Soler

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daiani França Luz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pamela Gomes Duarte - 

OAB:24621/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Diligência Negativa do Oficial de 

Justiça

 Nos termos do Art. 1.217 da CNGC, impulsiono os presentes autos e 

procedo a intimação da parte autora, na pessoa do seu representante 

legal, para se manifestar no prazo de 05 dias, considerando que “o 

mandado, carta precatória ou qualquer outro expediente fora devolvido na 

secretaria com diligência parcial ou totalmente infrutífera, ou seja, sem a 

prática de todos os atos.

 Se a parte prestar outras informações ou indicar novo endereço para o 

cumprimento do ato, a secretaria expedirá novo mandado e entregará ao 

oficial de justiça para a realização de novas diligências, 

independentemente de ordem judicial.

Se, no cumprimento da determinação supra, a parte requerer 

desentranhamento para nova diligência ou a expedição de carta 

precatória, fica desde logo deferida, desde que haja prazo suficiente para 

o seu cumprimento”.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 167859 Nr: 10740-08.2012.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Andre de Paiva Pinto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luís Fabio de Toledo Eichmann

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Paiva Pinto - 

OAB:6.220-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Johnatan Alves Barbosa - 

OAB:14457/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à(s) parte(s) REQUERIDA(S) LUIS FABIO DE 

TOLEDO EICHMANN, para que efetue(m), no prazo de 5 (cinco) dias, o 

recolhimento das custas processuais no importe de R$ 6.726,05 (seis mil 

setecentos e vinte e seis reais e cinco centavos), a que foi condenado 

nos termos da r. sentença. Este valor deverá ser de forma separada, 

sendo R$ 3.357,61 (três mil e trezentos e cinquenta e sete reais e 

sessenta e um centavos), referente à custas, e R$ 3.368,44 (três mil e 

trezentos e sessenta e oito reais e quarenta e quatro centavos), referente 

a taxa, e o valor correspondente a R$ 110,19 (cento e dez reais e 

dezenove centavos) ao Cartório Distribuidor não oficializado desta 

Comarca, mediante depósito bancário na Conta corrente nº 52.600-2, 

Agência 7140-4, Banco do Brasil S/A, em nome de Cartório Distribuidor 

não oficializado de Barra do Garças/MT, CNPJ 14.952.873/0001-09. Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, ou digitar diretamente na barra 

de endereço do seu navegador de internet o l ink: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, clicar no item 11 (Custas e Taxas 

Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o número único do 

processo, marcar as caixas dos itens custas e taxa, preencher os 

valores correspondentes, e após, digitar o CPF do pagante. O sistema irá 

gerar um Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum desta Comarca.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 268648 Nr: 49-22.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cláudio Aparecido de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- DILIGÊNCIAS

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e do artigo 1207 CNGC, impulsiono 

estes autos para que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação da 

parte autora para efetuar o pagamento da diligência do(a) oficial(a) de 

justiça no valor de R$ 18,00 (dezoito reais), quantia esta que deverá ser 

recolhida através de guia disponibilizada junto ao 'site' do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, através de Serviços>Guias>Emissão 

de Guia de Diligência, apresentando cópia do comprovante de depósito 

nos autos em epígrafe, em 05 (cinco) dias a partir da presente intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 234757 Nr: 12597-50.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aline Estefania Rodrgues Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Erivaldo de Oliveira Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gnota Maria Oliveira Alves - 

OAB:MT 18.120

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARISIO MONTEIRO DE 

MAGALHÃES - OAB:14.036, Izadora Lopes Nogueira Reis - OAB:MT 

21.035, PAULO EMILIO MONTEIRO DE MAGALHÃES - OAB:8.988

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – Sobre exceção de 

pré-executividade

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, e do art. 1.255 da CNGC/TJ/MT, 

impulsiono o feito para que seja intimada a parte exequente a se 

manifestar sobre a exceção de pré-executividade em 05 (cinco) dias. "Art. 

1.255. Havendo a interposição de Exceção de Pré-executividade, juntá-la 

ao processo, intimando-se o credor a se manifestar em 05 (cinco) dias. 

Após, fazer os autos conclusos."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 68702 Nr: 2188-30.2007.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Anivaldo Bisinoto Arduini, Edson Azolini

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra Ferreira - OAB:MT 

7.402, Edson Azolini - OAB:MT 3094, Rafael Arduini Azolini - 

OAB:MT 21.673

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cinara Campos Carneiro - 

OAB:MT 8.521, Firmino Gomes Barcelos - OAB:MT4.770-B, José 

Arnaldo Janssen Nogueira - OAB:MT 19.081-A, Sérvio Tulio de 

Barcelos - OAB:MT 14.258-A

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à(s) parte(s) REQUERIDA(S) BANCO DO BRASIL 

S/A, para que efetue(m), no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento das 

custas do Cartório Distribuidor no importe de R$ 55,09 (cinquenta e cinco 

reais e nove centavos), Cartório Distribuidor não oficializado desta 

Comarca, mediante depósito bancário na Conta corrente nº 52.600-2, 

Agência 7140-4, Banco do Brasil S/A, em nome de Cartório Distribuidor 

não oficializado de Barra do Garças/MT, CNPJ 14.952.873/0001-09. Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, ou digitar diretamente na barra 

de endereço do seu navegador de internet o l ink: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, clicar no item 11 (Custas e Taxas 

Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o número único do 

processo, marcar as caixas dos itens custas e taxa, preencher os 

valores correspondentes, e após, digitar o CPF do pagante. O sistema irá 

gerar um Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum desta Comarca.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 68702 Nr: 2188-30.2007.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

 PARTE AUTORA: Anivaldo Bisinoto Arduini, Edson Azolini

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra Ferreira - OAB:MT 

7.402, Edson Azolini - OAB:MT 3094, Rafael Arduini Azolini - 

OAB:MT 21.673

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cinara Campos Carneiro - 

OAB:MT 8.521, Firmino Gomes Barcelos - OAB:MT4.770-B, José 

Arnaldo Janssen Nogueira - OAB:MT 19.081-A, Sérvio Tulio de 

Barcelos - OAB:MT 14.258-A

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à(s) parte(s) REQUERENTE(S) ANIVALDO 

BISINOTO ARDUINI, para que efetue(m), no prazo de 5 (cinco) dias, o 

recolhimento das custas processuais no importe de R$ 847,60 (oitocentos 

e quarenta e sete reais e sessenta centavos), a que foi condenado nos 

termos da r. sentença. Este valor é referente à custas, e o valor 

correspondente a R$ 55,09 (cinquenta e cinco reais e nove centavos) ao 

Cartório Distribuidor não oficializado desta Comarca, mediante depósito 

bancário na Conta corrente nº 52.600-2, Agência 7140-4, Banco do Brasil 

S/A, em nome de Cartório Distribuidor não oficializado de Barra do 

Garças/MT, CNPJ 14.952.873/0001-09. Fica cientificado de que poderá 

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

PRIMEIRA INSTANCIA”, ou digitar diretamente na barra de endereço do seu 

navegador de internet o link: http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, clicar 

no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os 

campos com o número único do processo, marcar as caixas dos itens 

custas e taxa, preencher os valores correspondentes, e após, digitar o 

CPF do pagante. O sistema irá gerar um Boleto único. Após a efetivação 

do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do 

Fórum desta Comarca.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 286845 Nr: 11138-42.2018.811.0004

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zema Cia de Petróleo Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Torixoréu Comércio e Derivados do Petróleo 

Ltda, Faira Ribeiro Hamida do Carmo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS FLAVIO BORGES 

BARRETO - OAB:81629

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Diligência Negativa do Oficial de 

Justiça

 Nos termos do Art. 1.217 da CNGC, impulsiono os presentes autos e 

procedo a intimação da parte autora, na pessoa do seu representante 

legal, para se manifestar no prazo de 05 dias, considerando que “o 

mandado, carta precatória ou qualquer outro expediente fora devolvido na 

secretaria com diligência parcial ou totalmente infrutífera, ou seja, sem a 

prática de todos os atos.

 Se a parte prestar outras informações ou indicar novo endereço para o 

cumprimento do ato, a secretaria expedirá novo mandado e entregará ao 

oficial de justiça para a realização de novas diligências, 

independentemente de ordem judicial.

Se, no cumprimento da determinação supra, a parte requerer 

desentranhamento para nova diligência ou a expedição de carta 

precatória, fica desde logo deferida, desde que haja prazo suficiente para 

o seu cumprimento”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 275697 Nr: 4544-12.2018.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamento s/a

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luciano Nápolis Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:45445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Diligência Negativa do Oficial de 

Justiça

 Nos termos do Art. 1.217 da CNGC, impulsiono os presentes autos e 

procedo a intimação da parte autora, na pessoa do seu representante 

legal, para se manifestar no prazo de 05 dias, considerando que “o 

mandado, carta precatória ou qualquer outro expediente fora devolvido na 

secretaria com diligência parcial ou totalmente infrutífera, ou seja, sem a 

prática de todos os atos.

 Se a parte prestar outras informações ou indicar novo endereço para o 

cumprimento do ato, a secretaria expedirá novo mandado e entregará ao 

oficial de justiça para a realização de novas diligências, 

independentemente de ordem judicial.

Se, no cumprimento da determinação supra, a parte requerer 

desentranhamento para nova diligência ou a expedição de carta 

precatória, fica desde logo deferida, desde que haja prazo suficiente para 

o seu cumprimento”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 262233 Nr: 14396-94.2017.811.0004

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSILAR TRANSPORTES LTDA, Josimar 

Morzelle, Laura Cristina Caldeira Morzelle

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Diligência Negativa do Oficial de 

Justiça

 Nos termos do Art. 1.217 da CNGC, impulsiono os presentes autos e 

procedo a intimação da parte autora, na pessoa do seu representante 

legal, para se manifestar no prazo de 05 dias, considerando que “o 

mandado, carta precatória ou qualquer outro expediente fora devolvido na 

secretaria com diligência parcial ou totalmente infrutífera, ou seja, sem a 

prática de todos os atos.

 Se a parte prestar outras informações ou indicar novo endereço para o 

cumprimento do ato, a secretaria expedirá novo mandado e entregará ao 

oficial de justiça para a realização de novas diligências, 

independentemente de ordem judicial.

Se, no cumprimento da determinação supra, a parte requerer 

desentranhamento para nova diligência ou a expedição de carta 

precatória, fica desde logo deferida, desde que haja prazo suficiente para 

o seu cumprimento”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 254995 Nr: 9600-60.2017.811.0004

 AÇÃO: Notificação->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jefferson Costa de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Altina da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sandro Luis Costa Saggin - 

OAB:MT 5.734

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Diligência Negativa do Oficial de 

Justiça

 Nos termos do Art. 1.217 da CNGC, impulsiono os presentes autos e 

procedo a intimação da parte autora, na pessoa do seu representante 

legal, para se manifestar no prazo de 05 dias, considerando que “o 

mandado, carta precatória ou qualquer outro expediente fora devolvido na 

secretaria com diligência parcial ou totalmente infrutífera, ou seja, sem a 

prática de todos os atos.

 Se a parte prestar outras informações ou indicar novo endereço para o 

cumprimento do ato, a secretaria expedirá novo mandado e entregará ao 

oficial de justiça para a realização de novas diligências, 

independentemente de ordem judicial.

Se, no cumprimento da determinação supra, a parte requerer 

desentranhamento para nova diligência ou a expedição de carta 

precatória, fica desde logo deferida, desde que haja prazo suficiente para 

o seu cumprimento”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 241763 Nr: 510-28.2017.811.0004

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039412/12/2018 Página 49 de 855



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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Carlos Alves Rocha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosmeire de Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Weily Silva Santos - OAB:MT 

14.572

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carla Venturine Esteves - 

OAB:MT 21.977

 Impulsiono os presentes autos e procedo à intimação da parte autora para 

impugnar a contestação no prazo de 15 dias, CNGC: “Art. 1.221. 

Apresentada a contestação, juntá-la ao processo e, se tiverem sido 

arguidas preliminares ou juntados documentos, intimar a parte autora a se 

manifestar no prazo de 15 (quinze) dias.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 238302 Nr: 15013-88.2016.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Messias de Araújo Menezes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Emílio Monteiro de 

Magalhães - OAB:MT-8.988

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denner B. Mascarenhas 

Barboa - OAB:13245-a

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora a se manifestar no feito, no prazo de 10 (dez) dia, 

acerca de petição de fls. 149/152.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 179479 Nr: 1474-26.2014.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Alberto Geraldi Agi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – BacenJud negativo

Em cumprimento à determinação judicial retroexarada, e considerando que 

restou infrutífera a ordem de bloqueio (BacenJud), impulsiono o feito para 

que seja intimada a parte autora a se manifestar, no prazo de 10 (dez) 

dias, requerendo o que entender cabível para prosseguimento do feito, 

sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 98423 Nr: 3433-71.2010.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. P. N. de Alecrim Informática - ME, Elidiana 

Paula Neves de Alecrim, Osvaldo Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:GO/22.819, Gustavo R. Góes Nicoladelli - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, bem como do §9º do artigo 1.206 da 

CNGC/TJ/MT, impulsiono o feito para que seja intimada a parte autora a se 

manifestar sobre as correspondências devolvidas.

"Art. 1.206...§9º: § 9º Mantendo-se negativa a diligência constante do 

parágrafo anterior, colher a manifestação do interessado, em 05 (cinco) 

dias e se indicado novo endereço, renovar o ato".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 294388 Nr: 15528-55.2018.811.0004

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pessatto Transportes Ltda Me

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- DILIGÊNCIAS

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e do artigo 1207 CNGC, impulsiono 

estes autos para que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação da 

parte autora para efetuar o pagamento da diligência do(a) oficial(a) de 

justiça no valor de R$ 275,00 (duzentos e setenta e cinco reais), quantia 

esta que deverá ser recolhida através de guia disponibilizada junto ao 'site' 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, através de 

Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, apresentando cópia do 

comprovante de depósito nos autos em epígrafe, em 05 (cinco) dias a 

partir da presente intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 291547 Nr: 13911-60.2018.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ediza Maria Damasceno Delmiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. L. Esteves Imobiliária, Euripedes Luiz 

Esteves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudia Pereira dos Santos 

Neves - OAB:MT 20.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, bem como do §9º do artigo 1.206 da 

CNGC/TJ/MT, impulsiono o feito para que seja intimada a parte autora a se 

manifestar sobre as correspondências devolvidas.

"Art. 1.206...§9º: § 9º Mantendo-se negativa a diligência constante do 

parágrafo anterior, colher a manifestação do interessado, em 05 (cinco) 

dias e se indicado novo endereço, renovar o ato".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 188055 Nr: 8722-43.2014.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rio Tibagi Companhia Securitizadora de Créditos 

Financeiros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Evando Ferreira de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Karine Fagundes Garcia Duarte 

Alves Pinto - OAB:MT 6.294-B, Ronaldo Batista Alves Pinto - 

OAB:MT 7.556

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, bem como do §9º do artigo 1.206 da 

CNGC/TJ/MT, impulsiono o feito para que seja intimada a parte autora a se 

manifestar sobre as correspondências devolvidas.

"Art. 1.206...§9º: § 9º Mantendo-se negativa a diligência constante do 

parágrafo anterior, colher a manifestação do interessado, em 05 (cinco) 

dias e se indicado novo endereço, renovar o ato".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 56455 Nr: 423-58.2006.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdemarino Bavaresco, Isaac Marino 

Bavaresco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAN JOSÉ DE ARAUJO - 

OAB:3928

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – INDICAÇÃO DE BENS À PENHORA

Nos termos da CNGC e do artigo 798 do CPC, impulsiono os autos e 

procedo a intimação da parte autora para que indique bens passíveis de 

penhora, no prazo de 15 dias. “Art. 798. Ao propor a execução, incumbe 

ao exequente: II - indicar: c) os bens suscetíveis de penhora, sempre que 

possível.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 58840 Nr: 2221-54.2006.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nicéias Gomes Barros, José Clemilton Gomes 

Barros, Gilvan Gomes Barros, Maria Stela Beraldo Barros, Marilene 

Ricardo

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

- OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Luiz Ricardo Barros - 

OAB:21990-PB, JOSÉ CARLOS DOS SANTOS - OAB:13180-E - MT, 

Mário Takatsuka - OAB:SP 43.638, Rafael Beraldo Barros - OAB:MT 

12.970, Rafael Costa Mendes - OAB:Mg 101.668

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora a se manifestar no feito, no prazo de 10 (dez) dias, 

acerca de fls. 376/390.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 261299 Nr: 13801-95.2017.811.0004

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATACADISTA ATLÂNTICO COMÉRCIO DE 

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA ME (nome fantasia ATACADISTA 

ATLÂNTICO), Maurandir Rodrigues dos Passos, Roberto Paulino de 

Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Diligência Negativa do Oficial de 

Justiça

 Nos termos do Art. 1.217 da CNGC, impulsiono os presentes autos e 

procedo a intimação da parte autora, na pessoa do seu representante 

legal, para se manifestar no prazo de 05 dias, considerando que “o 

mandado, carta precatória ou qualquer outro expediente fora devolvido na 

secretaria com diligência parcial ou totalmente infrutífera, ou seja, sem a 

prática de todos os atos.

 Se a parte prestar outras informações ou indicar novo endereço para o 

cumprimento do ato, a secretaria expedirá novo mandado e entregará ao 

oficial de justiça para a realização de novas diligências, 

independentemente de ordem judicial.

Se, no cumprimento da determinação supra, a parte requerer 

desentranhamento para nova diligência ou a expedição de carta 

precatória, fica desde logo deferida, desde que haja prazo suficiente para 

o seu cumprimento”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 177037 Nr: 11185-89.2013.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valteci Batista da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ricardo Luis de Faria

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vinicius de Morais Oliveira - 

OAB:GO 34.487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Diligência Negativa do Oficial de 

Justiça

 Nos termos do Art. 1.217 da CNGC, impulsiono os presentes autos e 

procedo a intimação da parte autora, na pessoa do seu representante 

legal, para se manifestar no prazo de 05 dias, considerando que “o 

mandado, carta precatória ou qualquer outro expediente fora devolvido na 

secretaria com diligência parcial ou totalmente infrutífera, ou seja, sem a 

prática de todos os atos.

 Se a parte prestar outras informações ou indicar novo endereço para o 

cumprimento do ato, a secretaria expedirá novo mandado e entregará ao 

oficial de justiça para a realização de novas diligências, 

independentemente de ordem judicial.

Se, no cumprimento da determinação supra, a parte requerer 

desentranhamento para nova diligência ou a expedição de carta 

precatória, fica desde logo deferida, desde que haja prazo suficiente para 

o seu cumprimento”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 283465 Nr: 9176-81.2018.811.0004

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hoffmann & Cia Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Barbosa e Machado Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA COLETI GUIMARÃES 

ROSA - OAB:22.163-A, LUCIANA ALMEIDA RIBEIRO - OAB:7.228-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Diligência Negativa do Oficial de 

Justiça

 Nos termos do Art. 1.217 da CNGC, impulsiono os presentes autos e 

procedo a intimação da parte autora, na pessoa do seu representante 

legal, para se manifestar no prazo de 05 dias, considerando que “o 

mandado, carta precatória ou qualquer outro expediente fora devolvido na 

secretaria com diligência parcial ou totalmente infrutífera, ou seja, sem a 

prática de todos os atos.

 Se a parte prestar outras informações ou indicar novo endereço para o 

cumprimento do ato, a secretaria expedirá novo mandado e entregará ao 

oficial de justiça para a realização de novas diligências, 

independentemente de ordem judicial.

Se, no cumprimento da determinação supra, a parte requerer 

desentranhamento para nova diligência ou a expedição de carta 

precatória, fica desde logo deferida, desde que haja prazo suficiente para 

o seu cumprimento”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 243630 Nr: 1810-25.2017.811.0004

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamento s/a

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diego Vitório da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Marcon - OAB:MT 

11.340-A, FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO - OAB:17300/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora a se manifestar no feito, no prazo de 10 (dez) dias, 

acerca de fls. 66/91.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 259010 Nr: 12165-94.2017.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Itau S/A da Comarca de São Paulo - Unibanco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleide da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carla Cristina Lopes Scortecci 

- OAB:20334-A/MT, Egberto Hernandes Blanco - OAB:OAB/SP 89.457

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Diligência Negativa do Oficial de 

Justiça

 Nos termos do Art. 1.217 da CNGC, impulsiono os presentes autos e 

procedo a intimação da parte autora, na pessoa do seu representante 

legal, para se manifestar no prazo de 05 dias, considerando que “o 

mandado, carta precatória ou qualquer outro expediente fora devolvido na 

secretaria com diligência parcial ou totalmente infrutífera, ou seja, sem a 

prática de todos os atos.

 Se a parte prestar outras informações ou indicar novo endereço para o 

cumprimento do ato, a secretaria expedirá novo mandado e entregará ao 

oficial de justiça para a realização de novas diligências, 
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independentemente de ordem judicial.

Se, no cumprimento da determinação supra, a parte requerer 

desentranhamento para nova diligência ou a expedição de carta 

precatória, fica desde logo deferida, desde que haja prazo suficiente para 

o seu cumprimento”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 180813 Nr: 2722-27.2014.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Januária Maria Leite

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Ronaldo de Miranda, Ronaldo de 

Miranda Filho, Heloisa Helena Ribeiro de Miranda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Henrique Gomes 

Marques - OAB:MT/20.607-A, Sandro Luis Costa Saggin - OAB:MT 

5.734

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Diligência Negativa do Oficial de 

Justiça

 Nos termos do Art. 1.217 da CNGC, impulsiono os presentes autos e 

procedo a intimação da parte autora, na pessoa do seu representante 

legal, para se manifestar no prazo de 05 dias, considerando que “o 

mandado, carta precatória ou qualquer outro expediente fora devolvido na 

secretaria com diligência parcial ou totalmente infrutífera, ou seja, sem a 

prática de todos os atos.

 Se a parte prestar outras informações ou indicar novo endereço para o 

cumprimento do ato, a secretaria expedirá novo mandado e entregará ao 

oficial de justiça para a realização de novas diligências, 

independentemente de ordem judicial.

Se, no cumprimento da determinação supra, a parte requerer 

desentranhamento para nova diligência ou a expedição de carta 

precatória, fica desde logo deferida, desde que haja prazo suficiente para 

o seu cumprimento”.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 264983 Nr: 16155-93.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: S. Gomes & M. Reis Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. A. G. Sirqueira - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando César Bortolaia - 

OAB:MT 5.444, Gabriel Gonçalves dos Reis - OAB:MT 20.062, Lélis 

Bento de Resende - OAB:MT 12.675

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Aurélio Rodrigues 

dos Santos - OAB:MT 17.066

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC, e considerando que a parte 

executada não atendeu aos meios instituídos pela CNGC/TJ/MT sobre 

peticionamento, impulsiono o feito para que seja intimada a parte 

executada a trazer ao feito a via original de deposito judicial do 

comprovante de pagamento de fls. 195, em 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 294498 Nr: 15619-48.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gerlanny Laporte Siqueira Marques

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Unimed Barra do Garças - Cooperativa de 

Trabalho Médico

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra Kelly Chaves 

Sbrissa - OAB:8.963

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 7.Diante disso, INTIME-SE a parte Autora para emendar a petição inicial, 

no prazo de 15 (quinze) dias, colacionando ao feito a declaração de 

pagamento do contrato nº 2357001020774309, bem como os 

comprovantes de desembolso de valores com consultas e exames da 

gestação, sob pena de extinção, nos termos do art.320 , do CPC.8.No 

mesmo prazo, DEVERÁ aportar ao feito a cópia de suas três últimas 

declarações de imposto de renda ou outro documento atualizado que 

efetivamente seja hábil e útil a comprovação da necessidade do benefício 

da Gratuidade da Justiça, ou recolha as custas e taxas judiciais no mesmo 

prazo, sob pena de indeferimento do pedido.9.Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 294388 Nr: 15528-55.2018.811.0004

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pessatto Transportes Ltda Me

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Com fundamento no art. 3º, §12º, do Decreto-Lei nº. 911/69, 

DETERMINO a busca e apreensão do veículo descrito à fl. 07v, no 

endereço indicado à fl. 06.

2. NOMEIO como fiel depositário a pessoa indicada à fl.06, que fica desde 

já advertido da responsabilidade.

3. OFICIE-SE ao juízo da Comarca de Campo Novo do Parecis – MT acerca 

do teor desta decisão.

4. CONCEDO ao oficial de Justiça a prerrogativa insculpida no art. 212, 

§2º, CPC/2015.

5. Expeça-se o necessário. CUMPRA-SE COM URGÊNCIA. Servindo cópia 

desta decisão como mandado.

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 159081 Nr: 11910-49.2011.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alderina Gonçalves da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÊNIO SOLER DO AMARAL 

JÚNIOR - OAB:SP 172.787

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à(s) parte(s) REQUERENTE(S) ALDERINA 

GONÇALVES DA SILVA, para que efetue(m), no prazo de 5 (cinco) dias, o 

recolhimento das custas processuais no importe de R$ 673,63 (seiscentos 

e setenta e três reais e sessenta e três centavos), a que foi condenado 

nos termos da r. sentença. Este valor deverá ser de forma separada, 

sendo R$ 356,19 (trezentos e cinquenta e seis reais e dezenove 

centavos), referente à custas, e R$ 317,43 (trezentos e dezessete reais e 

quarenta e três centavos), referente a taxa, e o valor correspondente a 

R$ 110,19 (cento e dez reais e dezenove centavos) ao Cartório 

Distribuidor não oficializado desta Comarca, mediante depósito bancário na 

Conta corrente nº 52.600-2, Agência 7140-4, Banco do Brasil S/A, em 

nome de Cartório Distribuidor não oficializado de Barra do Garças/MT, 

CNPJ 14.952.873/0001-09. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTANCIA”, ou digitar diretamente na barra de endereço do seu 

navegador de internet o link: http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, clicar 

no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os 

campos com o número único do processo, marcar as caixas dos itens 

custas e taxa, preencher os valores correspondentes, e após, digitar o 

CPF do pagante. O sistema irá gerar um Boleto único. Após a efetivação 

do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do 

Fórum desta Comarca.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 102095 Nr: 7098-95.2010.811.0004

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

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Heverton Gonçalves dos Santos, José Gonçalves da 

Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Selio Bragagnolo, Cergio Bargagnolo, Teresa 

C. V. A. S. Karasek, Ivo A. Karasek, Bradesco Auto/Re Companhia de 

Seguros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiano Xavier da Silva - 

OAB:SP 217.166, Rafael Costa Mendes - OAB:Mg 101.668

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amarildo Vedana - 

OAB:8781/SC, Anderson Tissiani Vedana - OAB:24031/SC, Maria 

Cecília Galbiatti de Oliveira - OAB:MT 7.814, Renato Chagas Corrêa 

da Silva - OAB:MT 8184-A

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à(s) parte(s) REQUERIDA(S) BRADESCO AUTO RÉ 

COMPANHIA DE SEGUROS, para que efetue(m), no prazo de 5 (cinco) 

dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 1.889,81 

(mil oitocentos e oitenta e nove reais e oitenta e um centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença. Este valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$ 889,81 (oitocentos e oitenta e nove reais e oitenta e 

um centavos), referente à custas, e R$ 1.000,00 (um mil reais), referente 

a taxa, e o valor correspondente a R$ 110,19 (cento e dez reais e 

dezenove centavos) ao Cartório Distribuidor não oficializado desta 

Comarca, mediante depósito bancário na Conta corrente nº 52.600-2, 

Agência 7140-4, Banco do Brasil S/A, em nome de Cartório Distribuidor 

não oficializado de Barra do Garças/MT, CNPJ 14.952.873/0001-09. Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, ou digitar diretamente na barra 

de endereço do seu navegador de internet o l ink: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, clicar no item 11 (Custas e Taxas 

Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o número único do 

processo, marcar as caixas dos itens custas e taxa, preencher os 

valores correspondentes, e após, digitar o CPF do pagante. O sistema irá 

gerar um Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum desta Comarca.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 217737 Nr: 1481-47.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cerealista Serra Alta Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mapfre Seguradora S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tayná Maria de Sousa Santos - 

OAB:MT 16.065

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLINNE RIZZIE COELHO 

OLIVEIRA - OAB:24549/MT, claudinéia SANTOS PEREIRA - 

OAB:22.276/GO, Jacó Carlos Silva Coelho - OAB:MT 15.013-A

 Impulsiono os presentes autos para intimação da parte autora via DJE, 

para efetuar o depósito da diligência do Oficial de Justiça para 

cumprimento do mandado de intimação do autor para audiência designada, 

no valor de R$ 18,00, devendo acessar o site do Tjmt.jus.br, para emissão 

do boleto para pagamento da diligência e comprovar nos autos, no prazo 

de cinco dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 289867 Nr: 12934-68.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adão Rodrigues Balbino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTA BEATRIZ DO 

NASCIMENTO - OAB:192649/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimação da parte autora via DJE, 

para efetuar o depósito da diligência do Oficial de Justiça para 

cumprimento do mandado de citação, sendo R$ 2,50 vezes os km rodado, 

ida e volta, devendo acessar o site do Tjmt.jus.br, para emissão do boleto 

para pagamento da diligência e comprovar nos autos, no prazo de cinco 

dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 92489 Nr: 6301-56.2009.811.0004

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geraldo Minoro Okada

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública Municipal de Barra do Garças

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lindalva de Fátima Ramos- 

Defensora Pública - OAB:DP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) VINICIUS DE MORAIS 

OLIVEIRA, para devolução dos autos nº 6301-56.2009.811.0004, 

Protocolo 92489, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 286356 Nr: 10826-66.2018.811.0004

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pousada Pé da Serra Ltda, Carmen Lúcia 

Aparecida Oliveira, Dirceu Lino, Jaqueline de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THAIS DANIELA TUSSOLINI DE 

ALMEIDA - OAB:21589/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) GABRIEL 

GONÇALVES DOS REIS, para devolução dos autos nº 

10826-66.2018.811.0004, Protocolo 286356, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 50465 Nr: 1113-24.2005.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO MINORO OKADA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Onildo Beltrão Lopes - OAB:MT 

2.770

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) VINICIUS DE MORAIS 

OLIVEIRA, para devolução dos autos nº 1113-24.2005.811.0004, 

Protocolo 50465, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 270647 Nr: 1436-72.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geroza de Souza Leite

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco Financiamento s/a

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiano Xavier da Silva - 

OAB:SP 217.166

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056

 Impulsionamento por certidão

Certifico que a contestação de fls. 81/99 fora apresentada 

tempestivamente e conforme legislação processual e nos termos do 

Capítulo 3, Seção 5, item 1 da CNGC, impulsiono estes autos, para que se 

proceda via DJE a intimação do autor para querendo impugná-la, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 270647 Nr: 1436-72.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geroza de Souza Leite

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco Financiamento s/a

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiano Xavier da Silva - 

OAB:SP 217.166
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056

 Certifico que até a presente data a parte autora não comprovou nos autos 

nenhum recolhimento do parcelamento das custas processuais, conforme 

devidamente intimado às folhas 64/68, em 20/07/2018.

Em razão do exposto impulsiono os presentes autos para manifestação do 

autor em cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 283102 Nr: 8954-16.2018.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fagner Willian Alves da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Lídio Alves dos Santos - 

OAB:MT 20.853/A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:192649/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimação da parte autora via DJE, 

para efetuar o depósito da diligência do Oficial de Justiça para 

cumprimento do mandado de busca e apreensão, no valor de R$ 36,00, 

devendo acessar o site do Tjmt.jus.br, para emissão do boleto para 

pagamento da diligência e comprovar nos autos, no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 291564 Nr: 13915-97.2018.811.0004

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexandre da Silva Faria Neto, Emerson Luiz 

da Costa, Karina da Silva Miranda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THAIS DANIELA TUSSOLINI DE 

ALMEIDA - OAB:21589/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimação da parte autora via DJE, 

para efetuar o depósito da diligência do Oficial de Justiça para 

cumprimento do mandado de citação/intimação, na Zona Rural, requerido - 

Alexandre da Siolva Faria Nerto, sendo o valor de R$ 2,50 vezes o km 

rodado, ida e volta, devendo acessar o site do Tjmt.jus.br, para emissão 

do boleto para pagamento da diligência e comprovar nos autos, no prazo 

de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 67992 Nr: 1528-36.2007.811.0004

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Curinga dos Pneus Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jaime Batagin Sobrinho, Emilio Carlo Nogueira 

Batagin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LYCURGO LEITE NETO - 

OAB:1530-A/DF

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1 da CNGC, impulsiono estes autos para intimação do autor, via DJE, para 

nos termos da decisão de fls.240, se manifestar, no prazo de 10 ( dez) 

dias, conforme fls. 241/244 dos autos.

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 163888 Nr: 5571-40.2012.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AJSN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DMdF, SLLM, LLM, ALM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lais Daiane Magalhães Peres - 

OAB:MT 15.835, Walter George Ramalho Lima - OAB:18.256

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Rodrigues da 

Fonseca Filho - OAB:MT 5.751, André Luiz Soares Bernardes - 

OAB:MT 13.613, CLAUDIA COSTA FERREIRA FONSECA - OAB:18.582/0, 

CLAUDIA COSTA FERREIRA FONSECA - OAB:18.582/O, PEDRO 

AUGUSTO SANTOS DE SOUZA - OAB:20.350/O, RAFAEL JARA BIGIO - 

OAB:20194/O, Vinicius de Oliveira Ribeiro - OAB:13.777/A-MT, 

VINICIUS OLIVEIRA RIBEIRO - OAB:MT13777A

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, 

das partes, para, no prazo de CINCO dias, manifestarem acerca do Laudo 

Pericial de DNA de fls. 183/186.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 195459 Nr: 799-29.2015.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Thassiany Rodrigues de Souza, Wisllan Bezerra Dias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D. D. G. Passos & Cia Ltda, Onildo Cintra 

Passos, Karla Rodrigues da Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à(s) parte(s) REQUERENTE(S) THASSIANY 

RODRIGUES DE SOUZA, para que efetue(m), no prazo de 5 (cinco) dias, o 

recolhimento das custas processuais no importe de R$ 442,52 

(quatrocentos e quarenta e dois reais e cinquenta e dois centavos), a que 

foi condenado nos termos da r. sentença. Este valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$ 305,34 (trezentos e cinco reais e trinta e quatro 

centavos), referente à custas, e R$ 137,19 (cento e trinta e sete reais e 

dezenove centavos), referente a taxa, e o valor correspondente a R$ 

110,19 (cento e dez reais e dezenove centavos) ao Cartório Distribuidor 

não oficializado desta Comarca, mediante depósito bancário na Conta 

corrente nº 52.600-2, Agência 7140-4, Banco do Brasil S/A, em nome de 

Cartório Distribuidor não oficializado de Barra do Garças/MT, CNPJ 

14.952.873/0001-09. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTANCIA”, ou digitar diretamente na barra de endereço do seu 

navegador de internet o link: http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, clicar 

no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os 

campos com o número único do processo, marcar as caixas dos itens 

custas e taxa, preencher os valores correspondentes, e após, digitar o 

CPF do pagante. O sistema irá gerar um Boleto único. Após a efetivação 

do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do 

Fórum desta Comarca.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 256714 Nr: 10684-96.2017.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMCRF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andrey da Silva Carvalho - 

OAB:MT 15.748, ISABELLE DE BAPTSTA - OAB:19.065, Josias Alves 

Vitor Trindade - OAB:MT 16.506, Kátia Gobatti Calça - OAB:MT 

13.745, Larissa Lauda Burmann - OAB:MT 18476, ROSANA GOMES 

DA ROSA - OAB:8487/MT, Sandra Negri - OAB:MT 18472-B, Thaísa 

Maria Rodrigues Held - OAB:MT 14.478, Valdeir Ribeiro de Jesus - 

OAB:MT-15269-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do requerente, para, no prazo de CINCO dias, 

manifestar-se nos autos.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 279200 Nr: 6727-53.2018.811.0004

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

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JLdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DCdN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Genilda da Silva Gomes - 

OAB:19978-0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do requerente, para, no prazo de CINCO dias, 

manifestar-se nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 92482 Nr: 6294-64.2009.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Darci Rodrigues de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Araújo Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alcy Borges Lira - 

OAB:1096/MT, SILFARNEY VIEIRA DO NASCIMENTO - OAB:MT 9.980-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito encaminhando ao Setor de 

Expedição de Documentos, para que seja expedido a intimação pessoal do 

requerente, para no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se nos autos, 

sob pena de extinção, conforme preceitua o artigo 485, III, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 185541 Nr: 6721-85.2014.811.0004

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sônia Vieira de Castro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Ivanildes Vieira de Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roldrigo Queiroz de Oliveira - 

OAB:MT 13.284-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito encaminhando ao Setor de 

Expedição de Documentos, para que seja expedido a intimação pessoal do 

requerente, para no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se nos autos, 

sob pena de extinção, conforme preceitua o artigo 485, III, do CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 234862 Nr: 12677-14.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: AAA, IVdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMA

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CIHNDY KELLY BIANQUINI - 

OAB:20250

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do requerido, para, no prazo de CINCO dias, informar 

nos autos os dados bancários e CPF do requerido Abadio Martins Alves, 

para que seja expedido Alvará eletrônico do valor penhorado 

renanescente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 52099 Nr: 3002-13.2005.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Florenilda Lima dos Santos Barbos, Antônio Aparecido 

Barbosa, Florismar Lino dos Santos, Tereza Duarte Souza Santos, 

Florenice Luiza Vasconcelos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Glicério Lino dos Santos, Espólio de 

Diná Luiza dos Santos, Florenilva Luiza dos Santos Vasconcelos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Onélia Francisca Guimarães - 

OAB:12.826/MT, Paulo Cesar Simões de Faria - OAB:21760/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco Batista de 

Vasconcelos - OAB:MT 6.259-B

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito encaminhando ao Setor de 

Expedição de Documentos, para que seja expedido a intimação pessoal do 

requerente, para no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se nos autos, 

sob pena de extinção, conforme preceitua o artigo 485, III, do CPC.

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 96340 Nr: 1264-14.2010.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nutrivale - Indústria & Comércio de Raçoes 

Ltda, ALTERNATIVA AGRICOLA LTDA, PCS FOSFATOS DO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DILERMANDO VILELA GARCIA 

FILHO - OAB:OAB/MT 4275

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADILSON DE SIQUEIRA LIMA - 

OAB:56710/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à(s) parte(s) REQUERIDA(S) NUTRIVALE LTDA, 

para que efetue(m), no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no importe de R$ 629,64 (seiscentos e vinte e nove reais e 

sessenta e quato centavos), a que foi condenado nos termos da r. 

sentença. Este Valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 303,21 

(trezentos e três reais e vinte e um centavos), referente à custas, e R$ 

326,43 (trezentos e vinte e seis reais e quarenta e três centavos), 

referente a taxa, e o valor correspondente a R$ 110,19 (cento e dez reais 

e dezenove centavos) ao Cartório Distribuidor não oficializado desta 

Comarca, mediante depósito bancário na Conta corrente nº 52.600-2, 

Agência 7140-4, Banco do Brasil S/A, em nome de Cartório Distribuidor 

não oficializado de Barra do Garças/MT, CNPJ 14.952.873/0001-09. Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, ou digitar diretamente na barra 

de endereço do seu navegador de internet o l ink: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, clicar no item 11 (Custas e Taxas 

Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o número único do 

processo, marcar as caixas dos itens custas e taxa, preencher os 

valores correspondentes, e após, digitar o CPF do pagante. O sistema irá 

gerar um Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum desta Comarca.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 15573 Nr: 378-98.1999.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S.L.E. Restaurante e Pizzaria Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÁUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS - OAB:4263/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tânia de Fátima Fante Cruz - 

OAB:MT 3.378

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à(s) parte(s) REQUERIDA(S) S. L. E. 

RESTAURANTE E PIZZARIA, para que efetue(m), no prazo de 5 (cinco) 

dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 464,64 

(quatrocentos e sessenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos), a 
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que foi condenado nos termos da r. sentença. Este valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$ 324,42 (trezentos e vinte e quatro reais e 

quarenta e dois centavos), referente à custas, e R$ 140,22 (cento e 

quarenta reais e vinte e dois centavos), referente a taxa, e o valor 

correspondente a R$ 113,44 (cento e treze reais e quarenta e quatro 

centavos) ao Cartório Distribuidor não oficializado desta Comarca, 

mediante depósito bancário na Conta corrente nº 52.600-2, Agência 

7140-4, Banco do Brasil S/A, em nome de Cartório Distribuidor não 

oficializado de Barra do Garças/MT, CNPJ 14.952.873/0001-09. Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, ou digitar diretamente na barra 

de endereço do seu navegador de internet o l ink: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, clicar no item 11 (Custas e Taxas 

Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o número único do 

processo, marcar as caixas dos itens custas e taxa, preencher os 

valores correspondentes, e após, digitar o CPF do pagante. O sistema irá 

gerar um Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum desta Comarca.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 197234 Nr: 2016-10.2015.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cerenge Engenharia e Construções Ltda, 

Gelso Valdir Rheinheimer, Humberto José Parusolo Ceretta

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Tauil Adolfo - 

OAB:MT 8.208

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à(s) parte(s) REQUERIDA(S) CERENGE 

ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, para que efetue(m), no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

443,43 (quatrocentos e quarenta e três reais e quarenta e três centavos), 

a que foi condenado nos termos da r. sentença. Este valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$ 303,21 (trezentos e três reais e vinte e um 

centavos), referente à custas, e R$ 140,22 (cento e quarenta reais e vinte 

e dois centavos), referente a taxa, e o valor correspondente a R$ 110,19 

(cento e dez reais e dezenove centavos) ao Cartório Distribuidor não 

oficializado desta Comarca, mediante depósito bancário na Conta corrente 

nº 52.600-2, Agência 7140-4, Banco do Brasil S/A, em nome de Cartório 

Distribuidor não oficializado de Barra do Garças/MT, CNPJ 

14.952.873/0001-09. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTANCIA”, ou digitar diretamente na barra de endereço do seu 

navegador de internet o link: http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, clicar 

no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os 

campos com o número único do processo, marcar as caixas dos itens 

custas e taxa, preencher os valores correspondentes, e após, digitar o 

CPF do pagante. O sistema irá gerar um Boleto único. Após a efetivação 

do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do 

Fórum desta Comarca.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 186493 Nr: 7440-67.2014.811.0004

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juracy Rezende da Cunha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sebastião Gustavo Primo 

Parreira - OAB:MT 15.724

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à(s) parte(s) REQUERIDA(S) JURACY REZENDE 

DA CUNHA, para que efetue(m), no prazo de 5 (cinco) dias, o 

recolhimento das custas processuais no importe de R$ 443,43 

(quatrocentos e quarenta e três reais e quarenta e três centavos), a que 

foi condenado nos termos da r. sentença. Este valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$ 303,21 (trezentos e três reais e vinte e um centavos), 

referente à custas, e R$ 140,22 (cento e quarenta reais e vinte e dois 

centavos), referente a taxa, e o valor correspondente a R$ 110,19 (cento 

e dez reais e dezenove centavos) ao Cartório Distribuidor não oficializado 

desta Comarca, mediante depósito bancário na Conta corrente nº 

52.600-2, Agência 7140-4, Banco do Brasil S/A, em nome de Cartório 

Distribuidor não oficializado de Barra do Garças/MT, CNPJ 

14.952.873/0001-09. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTANCIA”, ou digitar diretamente na barra de endereço do seu 

navegador de internet o link: http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, clicar 

no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os 

campos com o número único do processo, marcar as caixas dos itens 

custas e taxa, preencher os valores correspondentes, e após, digitar o 

CPF do pagante. O sistema irá gerar um Boleto único. Após a efetivação 

do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do 

Fórum desta Comarca.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 277407 Nr: 5676-07.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Delmir Boneti Me

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso, 

Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Henrique Gomes 

Marques - OAB:MT/20.607-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, PARA EFETUAR O PREPARO DA 

CARTA PRECATÓRIA DE CITAÇÃO EXPEDIDA PARA COMARCA DE 

CUIABÁ - MT., JUNTANDO POSTERIORMENTE OS COMPROVANTES NOS 

AUTOS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 186493 Nr: 7440-67.2014.811.0004

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juracy Rezende da Cunha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sebastião Gustavo Primo 

Parreira - OAB:MT 15.724

 I – Defiro a cota de fls. 78.

II – Desapense-se o feito acostado a este (inquérito civil 32/2012), 

remetendo àquele ao arquivo.

 III – Intimem-se as partes para, no prazo sucessivo de 05 (cinco) dias, 

informarem e justificarem as provas que pretendem produzir, sob pena de 

preclusão.

 IV – Após, voltem-me para deliberar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 293930 Nr: 15242-77.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Equipav Engenharia Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Ribeirãozinho - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Guilherme Cardoso Leite - 

OAB:26225/DF.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Nos termos do artigo 144, inciso III do Código de Processo Civil, declaro-me 

impedido para atuar no feito. Desta forma, encaminhem-se os autos ao 

meu substituto legal para que se proceda à atuação jurisdicional devida.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 213609 Nr: 11642-53.2015.811.0004

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Henrique Barbosa Machado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lais Daiane Magalhães 

Peres - OAB:MT 15.835

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à(s) parte(s) REQUERIDA(S) PAULO HENRIQUE 

BARBOSA MACHADO, para que efetue(m), no prazo de 5 (cinco) dias, o 

recolhimento das custas processuais no importe de R$ 1.054,22 (mil e 

cinquenta e quatro reais e vinte e dois centavos), a que foi condenado 

nos termos da r. sentença. Este valor deverá ser de forma separada, 

sendo R$ 867,02 (oitocentos e sessenta e sete reais e dois centavos), 

referente à custas, e R$ 187,20 (cento e oitenta e sete reais e vinte 

centavos), referente a taxa, e o valor correspondente a R$ 246,71 

(duzentos e quarenta e seis reais e setenta e um centavos) ao Cartório 

Distribuidor não oficializado desta Comarca, mediante depósito bancário na 

Conta corrente nº 52.600-2, Agência 7140-4, Banco do Brasil S/A, em 

nome de Cartório Distribuidor não oficializado de Barra do Garças/MT, 

CNPJ 14.952.873/0001-09. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTANCIA”, ou digitar diretamente na barra de endereço do seu 

navegador de internet o link: http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, clicar 

no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os 

campos com o número único do processo, marcar as caixas dos itens 

custas e taxa, preencher os valores correspondentes, e após, digitar o 

CPF do pagante. O sistema irá gerar um Boleto único. Após a efetivação 

do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do 

Fórum desta Comarca.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 246373 Nr: 3769-31.2017.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucas Rafael Fernandes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr. Rafael Gil - OAB:20.303, 

RAFAEL GIL SILVA - OAB:20303/O

 CERTIDÃO

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5,

item 1, da CNCG, impulsiono estes autos, para que se proceda, via

DJE, a intimação do advogado do acusado para se manifestar na fase do 

artigo 422 do Código de Processo Penal, no prazo de 05 (cinco)dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 259173 Nr: 12312-23.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALTEIR ALVES DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiano Alves Valim Brito 

Costa - OAB:MT 16.131, Hallex Sandro Mingoti Rêgo - OAB:MT 

15.093

 Em decisão proferida à fl. 40, foi aplicada como codição do regime aberto, 

o dever de comparecimento mensal em juízo, bem como a pena acessória 

prevista no art. 293, do CTB, no importe de 02 (dois) meses, de retenção 

da CNH, azo em que foi determinada a intimação do reeducando para 

imediato cumprimento.

Conforme certidão de fl. 44, o reeducando não foi encontrado para ser 

intimado das condições, pelo que o Ministério Público requereu a 

regressão, com expedição de mandado de prisão.

Às fls. 47/47-v, foi proferida decisão regredindo o reeducando, e 

determinando a expedição de mandado de prisão com validade até 

20.07.2018.

A defesa, à fl.48, justifica o não encontro do reeducando no fato de ele 

estar em trabalho em uma fazenda no município de Araguaiana-MT, 

assumindo o compromisso de comparecer em juízo espontaneamente.

Instado a se manifestar, o Ministério Público à fl. 49, pugnou pela 

manutenção da prisão.

Analisando os autos verifico que o último marco interruptivo da prescrição 

foi a publicação da sentença condenatória recorrível, que ocorreu em 

21.07.2015.

O acórdão, neste caso, não implica em interrupção da prescrição, já que 

além de ter diminuído a pena, foi proferido em recurso exclusivo da 

defesa.

O reeducando não compareceu em juízo para início do cumprimento da 

pena até a presente data.

Assim, considerando que a pena fixada é inferior a 01 (um) ano, a 

prescrição consumou-se em 20.07.2018, nos termos do art. 109, inciso VI, 

do CP.

Por não vislumbrar a incidência de nenhuma causa suspensiva ou 

interruptiva da prescrição incidente in casu, declaro extinta a punibilidade 

do reeducando Walteir Alves de Andrade em razão da prescrição, nos 

termos do art. 107, IV, art. 109, VI, e art. 112, inciso I, todos do CP.

Proceda-se à baixa do mandado de prisão no BNMP.

Intimem-se.

Após, arquive-se.

Barra do Garças, 07.12.2018

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 262471 Nr: 14544-08.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Murilo Silva de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eurípedes Luiz Esteves 

Júnior - OAB: MT 5.916-B

 Em atenção ao princípio acusatório, acolho a pretensão ministerial de fl. 

50-v, bem como o teor da certidão de fl. 50, e declaro extinta a punibilidade 

do reeducando Murilo Silva de Oliveira, em razão do integral cumprimento 

da pena.

Intimem-se.

Após, arquive-se.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 07.12.18

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 288587 Nr: 12208-94.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Suelma Laura Dourado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rogério Nóbrega da Silva - 

OAB:MT 14.736-A

 Observa-se que o último marco interruptivo da prescrição é a publicação 

da sentença condenatória proferida em 06.08.2014.

Os acórdãos posteriores não interrompem a prescrição, eis que além de 

ter ocorrido diminuição da pena, foram proferidos em recursos exclusivos 

da defesa.

Ainda não houve início do cumprimento da pena.

Inexistindo causas interruptivas ou suspensivas da prescrição, esta 

restou atingida em 05.08.2018.

Assim, declaro extinta a punibilidade da reeducanda Suelma Laura 

Dourado, nos termos do art. 107, inciso IV, art. 109, inciso V, e art. 112, 

inciso I, todos do CP.

Intimem-se.

Com o trânsito em julgado, arquive-se.

Cumpra-se.

Barra do Garças, 07.12.2018

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 165627 Nr: 7792-93.2012.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gaspar Braz Parreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ DA CUNHA - 

OAB:12111/MT, Paulo Sillas Lacerda - OAB:MT 4454-A

 Em atenção ao princípio acusatório, acolho a pretensão ministerial de fl. 

161-v, e declaro extinta a punibilidade do reeducando Gaspar Braz 

Pereira, em razão do integral cumprimento da pena.

Intimem-se.

Após, arquive-se.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 07.12.18

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 208394 Nr: 8558-44.2015.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Stênia Cristina Alves Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Em atenção ao princípio acusatório, acolho a pretensão ministerial de fl. 

59/60, e declaro extinta a punibilidade da reeducanda Stênia Cristina Alves 

Rodrigues, em razão do integral cumprimento da pena.

Intimem-se.

Após, arquive-se.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 07.12.18

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 167212 Nr: 9949-39.2012.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Márcio Melo da Purificação

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Em atenção ao princípio acusatório, acolho a pretensão ministerial de fl. 

11, e declaro extinta a punibilidade da reeducando Márcio Melo da 

Purificação, em razão do integral cumprimento da pena.

Quanto à pena de multa, em atenção à súmula 521, do STJ, remeta-se à 

PGE.

Intimem-se.

Após, arquive-se.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 07.12.18

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 284061 Nr: 9509-33.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Taffarel Júnior Itacarambi da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Decisão

Autos de cód. 284061

Trata-se de executivo de pena oriundo da Segunda Vara Criminal da 

Comarca de Barra do Garças - MT, instaurado em desfavor do 

reeducando Taffarel Júnior Itacarambi da Silva, nascido em 04.05.1994, 

filho de Valda Félix Itacarambi e Manoel Arlindo da silva, ostentando a 

seguinte guia de execução penal:

a) Guia provisória de fls. 05/05-v: Pena: 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses 

de reclusão com regime inicial fechado, conforme acórdão de fls. 28/33; 

Crime: art. 33, caput, da Lei n° 11.343/06, com aplicações da Lei n° 

8.072/1990; Data do fato: 22.02.2018; Suspensão pelo art.366, do CPP: 

Não houve; Prisão em: 22.02.2018; Recebimento da denúncia: 07.05.2018; 

Sentença e Publicação: 13.07.2018; Substituição: não; Intimação pessoal 

da sentença: 18.07.2018, fl. 18; Trânsito em julgado para o MP: 

01.08.2018; Trânsito em julgado para a defesa: 30.10.2018.

Verifico cálculo de pena encartado em fl. 134, apontando como data para 

possível progressão 27.12.2021, reportando, ainda, o cumprimento de 08 

(oito) meses, restando o total de 05 (cinco) anos, 08 (oito) meses e 25 

(vinte e cinco) dias de pena a cumprir.

 Não havendo impugnação, nem mesmo irregularidades, homologo cálculo 

de liquidação de pena de fl. 112.

 Remeta-se cópia do cálculo de liquidação de pena ao reeducando, nos 

termos do art. 41, inciso XVI, da Lei nº 7.246/17.

 Atento ao acórdão de fls. 28/33, que deu provimento parcial ao recurso 

de apelação defensivo, expeça-se guia de execução penal definitiva.

 Intimem-se. Cumpra-se.

Barra do Garças, 10.12.2018

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 228936 Nr: 8363-25.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronaldo Nóbrega da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rogério Nóbrega da Silva - 

OAB:MT 14.736-A

 Decisão

Autos nº 228936

1. Relatório

 Trata-se de executivo de pena oriundo da Primeira Vara Criminal da 

Comarca de Barra do Garças – MT, distribuído em desfavor de Ronaldo 

Nóbrega da Silva, filho de Helena Maria da silva e João Nóbrega, nascido 

em 07.02.1977, ostentando as seguintes guias de execução penal:

a) Guia definitiva de fls. 02/02-v: Pena: 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses 

de reclusão e ao pagamento de 560 (quinhentos e sessenta) dias-multa; 

Crime: art. 33, caput, com incidência do §4°, do art. 33, todos da Lei 

11.343/06; Regime: fechado, alterado em inteligência ao acórdão de fls. 

103/106; Data do fato: 08.04.2015; Prisão em: 08.04.2015; Recebimento da 

denúncia: 25.06.2016; Suspenso pelo 366: não; Sentença: 21.10.2015; 

publicação da sentença: prejudicado; Intimação pessoal da sentença: 

14.12.2015; Data do julgamento da apelação defensiva: 06.07.2016; 

Trânsito em julgado para o MP: 02.08.2018; Trânsito em julgado para a 

defesa e réu: 02.08.2018.

b) Guia definitiva de fls. 76/76-v: Pena: 08 (oito) anos e 02 (dois) meses 

de reclusão e ao pagamento de 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa; 

Crime: art. 33, caput, da Lei 11.343/06; Regime: fechado; Data do fato: 

27.04.2017; Prisão em: 27.04.2017; Recebimento da denúncia: 25.07.2017; 

Suspenso pelo 366: não; Sentença: 22.09.2017; publicação da sentença: 

22.09.2017; Intimação pessoal da sentença: 30.10.2017, fl. 93; Data do 

julgamento da apelação defensiva: 17.05.2018; Trânsito em julgado para o 

MP: 21.06.2018; Trânsito em julgado para a defesa e réu: 04.06.2018.

 Verifico cálculo de pena encartado à fl. 95, apontando como data para 

possível progressão 03.08.2023, registrando, ainda, o cumprimento de 02 

(dois) anos e 10 (dez) meses da pena, restando o quantitativo de 10 (dez) 

anos, 09 (nove) meses e 24 (vinte e quatro) dias de pena a cumprir.

Representado por sua defesa técnica, o reeducando apresenta 

impugnação ao cálculo de pena, fls. 187/188, postulando a alteração da 

fração para progressão de regime de 3/5 (três quintos) para 2/5 (dois 

quintos), afastando deste modo a reincidência do reeducando.

O Ministério Público manifesta pelo deferimento do pleito defensivo, fl. 195.

Registra-se ainda ofício n° 327/2018/CPBG-MT.

2. Fundamentação

Analisando detidamente os autos, verifico que assiste razão a Defesa 

Técnica do reeducando pelas razões a seguir expostas.

Trata-se de executivo de pena, registrando duas condenações em 

desfavor do reeducando, gerando deste modo às guias de execuções 

penais ‘a’ - Guia definitiva de fls. 02/02-v e ‘b’- Guia definitiva de fls. 

76/76-v.

Com relação à guia de fls. 02/02-v, o reeducando teve sentença 

condenatória proferida na data de 21.10.2015. Contudo, inconformado 
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com a decisão proferida, interpôs recurso de apelação. Tendo sido 

negado provimento ao recurso de apelação pelo pleno do TJMT, os autos 

foram submetidos ao Superior Tribunal de Justiça, e, posteriormente ao 

pleno do Supremo Tribunal Federal, onde, conforme acórdão de fls. 

148/151, o recurso defensivo teve seu seguimento negado, transitando 

em julgado em 02.08.2018, fl. 151.

Por sua vez, a guia de fls. 76/76-v é proveniente de fato ocorrido na data 

de 27.04.2017, onde posteriormente fora proferida sentença condenatória 

em 22.09.2017, com trânsito em julgado em 21.06.2018, conforme acórdão 

proferido pela Terceira Câmara Criminal do TJMT.

Sendo o art. 63, do Código Penal, expresso ao definir a reincidência, 

observa-se que no presente caso, esta deva ser afastada, pois o trânsito 

em julgado da guia de fls. 02/02-v, 02.08.2018, é posterior à data da 

prática de novo crime correspondente à guia de fls. 76/76-v, 27.04.2017.

Desta feita, expeça-se novo cálculo de pena, alterando a fração para fins 

de progressão de regime da guia de fls. 76/76-v, para 2/5 (dois quintos), 

afastando a reincidência.

Com o cálculo, vistas às partes para manifestarem o que entenderem por 

direito.

2.1 – Do ofício n°327/2018/CPBG-MT

Sobrevém informação através de ofício encaminhado em 18.07.2018, 

encartado em fl. 196/196-v, de instauração de Processo Administrativo 

Disciplinar em desfavor do reeducando.

Diante do lapso temporal, aguarde-se eventual conclusão do respectivo 

PAD, encaminhando-se cópia integral em caso de conclusão.

3. Dispositivo

a) Defiro a postulação defensiva de fls. 187/188.

 b) Expeça-se novo cálculo de pena, alterando a fração para de 

progressão de regime da guia de fls. 76/76-v, para 2/5 (dois quintos), 

afastando a reincidência;

c) Com o cálculo, vistas às partes para requisitarem o que entenderem de 

direito.

d) Intimem-se. Cumpra-se.

Barra do Garças, 10.12.2018

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 201265 Nr: 4539-92.2015.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Vanderley de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Decisão

Autos de cód. 201265

Trata-se de executivo de pena oriundo da Primeira Vara Criminal da 

Comarca de Barra do Garças - MT, instaurado em desfavor do 

reeducando Marcelo Vanderley de Oliveira, nascido em 20.03.1987, filho 

de Donizete Pereira de Oliveira e Maria Aparecida Nogueira Vanderley, 

ostentando as seguintes guias de execução penal:

a) Guia definitiva de fls. 05/05-v: Pena: 04 (quatro) anos de reclusão, com 

regime inicial aberto; Crime: art. 121, caput, c/c art. 14, inciso II, ambos do 

Código Penal; Data do fato: 21.10.2013; Suspensão pelo art.366, do CPP: 

Não houve; Prisão em: 31.10.2013, Solto em: 13.02.2014; Recebimento da 

denúncia: 27.11.2013; Decisão de Pronúncia em: 13.02.2014; Sentença e 

Publicação: 12.03.2015; Substituição: não; Intimação pessoal da sentença: 

12.03.2015; Trânsito em julgado para o MP: 12.03.2015; Trânsito em 

julgado para a defesa: 12.03.2015.

b) Guia definitiva de fls. 29/29: Pena: 09 (nove) anos e 11 (onze) meses 

de reclusão, com regime inicial fechado; Crime: art. 157, §2, incisos I (arma 

de fogo) e II, c/c art. 71, ambos do Código Penal e art. 244-B, caput, da Lei 

n° 8.069/90; Data do fato: 06.03.2015; Suspensão pelo art.366, do CPP: 

Não houve; Prisão em: 06.03.2015; Recebimento da denúncia: 27.03.2015; 

Sentença: 04.08.2015; Substituição: não; Intimação pessoal da sentença: 

13.08.2015; Trânsito em julgado para o MP: 21.08.2015; Trânsito em 

julgado para a defesa: 25.10.2016.

c) Guia provisória de fls. 150/150-v: Pena: 14 (quatorze) anos de reclusão 

e 360 (trezentos e sessenta) dias-multa, com regime inicial fechado; 

Crime: art. 157, §2, inciso I (arma de fogo), do Código Penal; Data do fato: 

13.11.2017; Suspensão pelo art.366, do CPP: Não houve; Prisão em: 

14.12.2017; Recebimento da denúncia: 12.01.2018; Sentença: 12.06.2018; 

Substituição: não; Intimação pessoal da sentença: 28.06.2018; Trânsito em 

julgado para o MP: prejudicado; Trânsito em julgado para a defesa: em 

análise de recurso de apelação defensivo.

Verifico cálculo de pena encartado em fl. 164, apontando como data para 

possível progressão 24.01.2022, reportando, ainda, o cumprimento de 03 

(três) anos, 06 (seis) meses e 03 (três) dias, restando o total de 24 (vinte 

e quatro) anos e 09 (nove) dias de pena à cumprir.

 Não havendo impugnação, nem mesmo irregularidades, homologo cálculo 

de liquidação de pena de fl. 112.

 Remeta-se cópia do cálculo de liquidação de pena ao reeducando, nos 

termos do art. 41, inciso XVI, da Lei nº 7.246/17.

 Incabível a aplicação de indulto ou comutação, em razão da prática falta 

grave no curso da execução nos doze meses anteriores à publicação do 

Decreto Presidencial, consistente na prática de novo crime, tendo inclusive 

gerado a guia de execução encartada às fls. 150/150-v, sendo este fator 

impeditivo para a concessão do respectivo instituto, nos termos do art. 4°, 

inciso I, do Decreto Lei n° 9.246/2017.

 Intimem-se. Cumpra-se.

Barra do Garças, 10.12.2018

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 277107 Nr: 5478-67.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dionei Carlos Proença

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Decisão

Autos de cód. 277107

Trata-se de executivo de pena oriundo da Primeira Vara Criminal da 

Comarca de Barra do Garças /MT, instaurado em desfavor do reeducando 

Dionei Carlos Proença, nascido em 17.10.1984, filho de Maria Lucia de 

Proença, ostentando a seguinte guia de execução penal:

a) Guia provisória de fls. 02/02-v: Pena: 02 (dois) anos e 04 (quatro) 

meses de reclusão; Crime: art. 155, §4°, inciso I, do Código Penal; Data do 

fato: 11.12.2017; Suspensão pelo art.366, do CPP: Não houve; 

Recebimento da denúncia: 09.01.2018; Sentença: 22.02.2018; 

Substituição: não; publicação da sentença: Não há informações; Intimação 

pessoal da sentença: 22.02.2018, fl. 18; Trânsito em julgado para o MP: 

28.02.2018; Trânsito em julgado para a defesa: 22.08.2018.

Conforme cálculo de liquidação de pena de fl.20 em 16.05.2018, o 

reeducando resta cumprir a pena de 01 (um) ano, 10 (dez) meses e 24 

(vinte e quatro) dias do total de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses.

Diante do respectivo cálculo de pena supracitado, a Defensoria Pública 

apresenta pedido de progressão de regime do reeducando ao regime 

semiabert, uma vez que preenchido o requisito objetivo na data de 

30.04.2018.

O pedido defensivo foi devidamente analisado e indeferido conforme 

decisão de fl. 26, de 26.06.2018, tendo em vista a existência de outro 

executivo de pena, distribuído sob o código 304602, com número 

19624-77.2010.811.0042, proveniente da Segunda Vara Criminal da 

Comarca de Cuiabá – MT.

Na mesma oportunidade, solicitou-se a remessa dos respectivos autos 

para fins de soma das penas.

Em consulta ao sítio do TJMT, verifico a expedição de decisão proferida 

pelo Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá – MT, 

determinando a remessa dos autos de execução penal com código 

304602 para este respectivo Juízo.

1.Trata-se de execução penal de Dionei Carlos Proença.

2. O penitente foi inserido no regime semiaberto no dia 06.10.2017 (fls. 

349/350).

3. Sobreveio informação de que o penitente encontra-se recluso na cidade 

de Barra do Garças/MT, tendo o Juízo solicitado o envio da guia de 

execução do apenado para fins de unificação.

4. O Ministério Público pugnou pela remessa dos autos àquela comarca 

visto ser o local em que o executado encontra-se recluso.

5. É o relatório. Decido.

6. Consoante previsto na CNGC (art. 1.439 e seguintes), de maneira 
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alguma deve o recuperando e o executivo de pena permaneceram em 

locais diversos.

7. Ademais, não estando o recuperando preso na Comarca, passa o local 

em que permanece detido a ser competente para a unificação de suas 

reprimendas.

8. Desta forma, estando o executado preso em outra urbe, em 

consonância ao parecer ministerial, declino de competência e determino, 

por consequência, o encaminhamento dos autos à Comarca de Barra do 

Garças/MT.

9.Expeça-se o necessário.

10.Publique-se. Intimem-se. Certifique-se.

11. Cumpra-se.

Deste modo, atento ao quantitativo da pena em concreto em que o 

reeducando foi condenado naqueles autos, postergo a análise de eventual 

progressão de regime para após a confecção de novo cálculo de pena, 

somando-se as guias de execuções penais.

Em tempo, presente acórdão de fls. 33/36, que desproveu o recurso de 

apelação defensivo, razão pela qual determino a expedição de guia de 

execução definitiva, substituindo-se a provisória.

Aguarde-se a remessa dos autos de código 304602/2° Vara Criminal da 

Comarca de Cuiabá – MT.

Intimem-se. Cumpra-se.

Barra do Garças, 10.12.2018

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 251373 Nr: 7247-47.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Celio Marco da Silva Matos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Decisão

Autos de cód. 251373

Trata-se de executivo de pena oriundo da Comarca de Poção de 

Pedras/MA, instaurado em desfavor do reeducando Célio Marcos da Silva 

Matos, nascido em 10.02.1985, filho de Pedro Lima e Matos e Maria Elinete 

Pereira da Silva Matos, ostentando as seguintes guias de execução penal:

a) Guia definitiva de fls. 02/02-v: Pena: 05 (cinco) anos, 11 (onze) meses 

e 10 (dez) dias de reclusão; Crime: art. 121, caput, c/c art. 14, inciso II, 

ambos do Código Penal; Data do fato: 19.04.2010; Suspensão pelo art.366, 

do CPP: Não houve; Prisão em: 20.04.2010; Recebimento da denúncia: 

08.06.2010; Decisão de Pronúncia em: 18.07.2013; Sentença e Publicação: 

16.11.2016; Substituição: não; Intimação pessoal da sentença: 16.11.2016; 

Trânsito em julgado para o MP: 21.11.2016; Trânsito em julgado para a 

defesa: 21.11.2016.

b) Guia provisória de fls. 69/69-v: Pena: 03 (três) anos, 06 (seis) meses e 

20 (vinte) dias, de reclusão, e 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um 

trigésimo); Crime: art. 157, §2º, inciso II, c/c art. 14, inciso II, ambos do CP; 

Pena: 01 (um) ano e 03 (três) meses, de reclusão; Crime: art. 244-B, da 

Lei nº 8.069/90, (c/c art.69, resultado a pena de 04 (quatro) anos, 01 (um) 

mês) e 23 (vinte e três) dias, de reclusão); Pena: 03 (três) anos e 03 

(três) meses, de reclusão; Crime: art. 16, da Lei nº 10.826/03; Regime: 

Fechado; Data do fato: 09.06.2017; Prisão em: 10.06.2017; Recebimento 

da denúncia: 06.06.2017; Suspensão pelo art. 366, CPP: não houve; 

Sentença e Publicação: 15.06.2018; Substituição: não houve; Intimação 

pessoal da sentença: 28.06.2018; Trânsito em julgado para o MP: 

25.06.2018; Trânsito em julgado para a defesa: aguardando julgamento do 

TJMT;

Cumpra-se item ‘b’, da decisão de fls. 100/101.

Barra do Garças, 10.12.2018

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 205241 Nr: 6731-95.2015.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leandro Guilherme da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Decisão

Autos nº 205241

1. Relatório

 Trata-se de executivo de pena em desfavor de Leandro Guilherme da 

Silva, nascido em 25.09.1994, ostentando diversas guias de execução 

penal, as quais contabilizam o total de 10 (dez) anos, 04 (quatro) meses e 

10 (dez) dias de reclusão, estando atualmente no regime semiaberto, 

sendo:

a) Guia 01 de fl. 04; estampando condenação à pena de 02 (dois) anos de 

reclusão, com regime inicial aberto, por infração ao art. 155, §4°, incisos I 

e II do Código Penal, substituída a pena privativa de liberdade, por duas 

restritivas de direito, consistente à serviço comunitário e pagamento de 

prestação pecuniária.

b) Guia 02 de fl. 36; estampando condenação à pena de 01 (um) ano e 10 

(dez) meses de reclusão, com regime inicial aberto, por infração ao art. 

155, §1°, art. 155, caput, c/c art. 14, II e art. 147, todos do Código Penal, 

substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito.

c) Guia 03 de fl. 54; estampando condenação à pena de 01 (um) ano e 04 

(quatro) meses de reclusão, com regime inicial aberto, por infração ao art. 

155, §1° e art. 150, §1°, todos do Código Penal, substituída a pena 

privativa de liberdade por duas restritivas de direito, consistentes na 

prestação de serviços à comunidade e o pagamento de prestação 

pecuniária.

d) Guia 04 de fl. 69; estampando condenação à pena de 01 (um) anos de 

reclusão, com regime inicial aberto, por infração ao art. 155, caput, do 

Código Penal, substituída a pena privativa de liberdade por uma restritiva 

de direito, consistente a prestação de serviços à comunidade.

e) Guia 05 e fl. 128; estampando condenação à pena de 10 (dez) meses e 

26 (vinte e seis) dias de reclusão, com regime inicial semiaberto, por 

infração ao art. 155, §4°, IV, c/c art. 14, II, todos do Código Penal. 

Denota-se o redimensionamento da pena para 08 (oito) meses de 

reclusão, diante acórdão de fls. 136/137.

f) Guia 07 de fl. 167; estampando condenação à pena de 01 (um) ano e 02 

(dois) meses de reclusão, com regime inicial aberto, por infração ao art. 

155, caput, (por três vezes) c/c art. 71, todos do Código Penal.

Não havendo impugnação, nem mesmo irregularidades, homologo cálculo 

de pena de fl. 270.

Remeta-se cópia do cálculo de pena de fl.270 ao reeducando Leandro 

Guilherme da Silva, nos termos do art. 41, inciso XVI, da Lei nº 7.210/84.

 Barra do Garças, 28.09.2018

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 73172 Nr: 6398-27.2007.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wilian Marinho Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Decisão

Autos nº 73172

1. Relatório

 Trata-se de executivo de pena oriundo da Primeira Vara Criminal da 

Comarca de Barra do Garças – MT, distribuído em desfavor de Wilian 

Marinho Lopes, filho de Liodete Marinho Lopes, nascido em 05.05.1983, 

ostentando as seguintes guias de execução penal:

a) Guia definitiva de fls. 03/03-v: Pena: 02 (dois) anos de reclusão e ao 

pagamento de 10 (dez) dias-multa; Crime: art. 155, §4°, incisos I e IV, 

todos do Código Penal; Regime: aberto; Data do fato: 18.01.2007; Prisão 

em: 19.01.2007; Recebimento da denúncia: 13.02.2007; Suspenso pelo 

366: não; Sentença: 05.07.2007; publicação da sentença: prejudicado; 

Intimação pessoal da sentença: 20.07.2007 Data do julgamento da 

apelação defensiva: não houve; Trânsito em julgado para o MP: 

20.07.2007; Trânsito em julgado para a defesa e réu: 27.07.2007.

b) Guia definitiva de fls. 109/109-v: Pena: 06 (seis) anos de reclusão e ao 

pagamento de 10 (dez) dias-multa; Crime: art. 157, §2°, incisos I (arma 

branca) e II, c/c art. 61, inciso I e art. 65, inciso III, alínea ‘d’, todos do 

Código Penal; Regime: fechado; Data do fato: 09.01.2008; Prisão em: 
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10.01.2008; Recebimento da denúncia: 20.02.2008; Suspenso pelo 366: 

não; Sentença: 23.06.2008; publicação da sentença: prejudicado; 

Intimação pessoal da sentença: prejudicado; Data do julgamento da 

apelação defensiva: não houve; Trânsito em julgado para o MP: 

14.07.2008; Trânsito em julgado para a defesa e réu: 21.07.2008.

c) Guia definitiva de fls. 510/510-v: Pena: 03 (três) anos de reclusão e ao 

pagamento de 14 (quatorze) dias-multa; Crime: art. 155, §4°, incisos I e IV, 

do Código Penal; Regime: fechado; Data do fato: 08.03.2015; Prisão em: 

08.03.2015; Recebimento da denúncia: 05.05.2015; Suspenso pelo 366, 

CPP: não; Sentença: 03.07.2015; publicação da sentença: prejudicado; 

Intimação pessoal da sentença: 03.07.2015; Data do julgamento da 

apelação defensiva: não houve; Trânsito em julgado para o MP: 

03.07.2015; Trânsito em julgado para a defesa e réu: 03.07.2015.

d) Guia definitiva de fls. 569/569-v: Pena: 06 (seis) anos e 08 (oito) meses 

de reclusão e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa; Crime: art. 157, §2°, 

incisos III e IV, do Código Penal; Regime: semiaberto; Data do fato: 

27.02.2013; Prisão em: 27.02.2013; Soltura em: 13.09.2013; Recebimento 

da denúncia: 15.03.2013; Suspenso pelo 366, CPP: não; Sentença: 

13.09.2013; publicação da sentença: prejudicado; Intimação pessoal da 

sentença: prejudicado; Data do julgamento da apelação defensiva: 

19.12.2014; Trânsito em julgado para o MP: 05.11.2015; Trânsito em 

julgado para a defesa e réu: 05.11.2015.

e) Guia definitiva de fls. 604/604-v: Pena: 09 (nove) anos de reclusão; 

Crime: art. 121, caput, c/c art. 65, inciso I e art. 29, todos do Código Penal; 

Regime: fechado; Data do fato: 10.12.2014; Prisão em: 14.04.2015; 

Recebimento da denúncia: 14.04.2015; Suspenso pelo 366, CPP: não; 

Sentença: 17.03.2016; publicação da sentença: prejudicado; Intimação 

pessoal da sentença: 17.03.2016; Data do julgamento da apelação 

defensiva: 31.08.2016; Trânsito em julgado para o MP: 22.03.2016; 

Trânsito em julgado para a defesa e réu: 26.09.2016.

f) Guia definitiva de fls. 633/633-v: Pena: 06 (seis) anos de reclusão e ao 

pagamento de 10 (dez) dias-multa; Crime: art. 157, §2°, incisos I (arma 

branca) e II, do Código Penal; Regime: fechado; Data do fato: 07.03.2016; 

Prisão em: 11.03.2016; Recebimento da denúncia: 03.05.2016; Suspenso 

pelo 366, CPP: não; Sentença: 03.08.2016; publicação da sentença: 

prejudicado; Intimação pessoal da sentença: 03.08.2016; Data do 

julgamento da apelação defensiva: 14.12.2016; Trânsito em julgado para o 

MP: 07.03.2017; Trânsito em julgado para a defesa e réu: 07.03.2017.

 Verifico cálculo de pena encartado à fl. 672, apontando como data para 

possível progressão 22.02.2019. Registro ainda o cumprimento de 07 

(sete) anos, 06 (seis) meses e 11 (onze) dias da pena, restando o 

quantitativo de 24 (vinte e quatro) anos, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias 

de pena a cumprir.

Representado pela Defensoria Pública, o reeducando apresenta planilhas 

de remições, solicitando ainda a confecção de novo cálculo de pena, fl. 

732.

O Ministério Público manifesta pelo deferimento do pleito defensivo, fl. 

736-v.

2. Fundamentação

Verifico que o pleito defensivo é acompanhado por planilhas de leitura de 

obras, frequência escolar e artesanato, pelo que, deverá ser 

confeccionado novo cálculo de pena, obedecendo às diretrizes 

determinadas pela Lei de Execuções Penais, em seu art. 126, §1°, incisos I 

e II, na seguinte medida.

Quanto à planilha de referente a livros lidos no ano de 2018, fl. 733, 

deverão ser remidos 04 (quatro) dias, uma vez que registra-se a leitura de 

um livro.

Quanto à planilha de frequência escolar, fl. 734, o reeducando apresenta 

234 (duzentas e trinta e quatro) horas, razão pela qual, nos termos do art. 

126, §1°, inciso I, da LEP, deverá obedecer a razão de um dia remido a 

cada 12 (doze) horas de frequência escolar, resultando ao quantitativo de 

19 (dezenove) dias a remir.

Com relação à planilha de leitura correspondente ao ano de 2017, fl. 735, o 

reeducando registra a leitura de 04 (quatro) obras, devendo, deste modo, 

contabilizar a remição de 16 (dezesseis) dias.

No que concerne à planilha de fl. 736, referente ao artesanato 

desenvolvido por ele, é registrado o total de 22 (vinte e dois) dias, 

devendo este obedecer ao mesmo disposto do art. 126, §1°, inciso I, da 

LEP, resultando a quantia de 7 (sete) dias de remição, restando, como 

saldo de remição o montante de 0.33 dias.

 2.1 – Da guia de fls. 109/109-v

Verifico que em sede de sentença condenatória, em razão da existência 

de duas causas de aumento de pena à época dos fatos, utilizou-se a 

fração de 3/8 (três oitavos) para determinar a elevação da pena, 

resultando em 01 (um) ano e 06 (seis) meses da pena base, fixada em 

seu mínimo legal, 04 (quatro) anos. Atento ainda a reincidência do 

reeducando, aumentou-se a pena em 06 (seis) meses, totalizando por fim 

o quantitativo de 06 (seis) anos de reclusão.

Contudo, dada à redação da Lei n° 13.654/2018, revogou-se o disposto no 

inciso I, do § 2°, do art. 157, do Código Penal, o que demonstra 

necessidade de alteração da dosimetria da pena, não se falando, porém, 

em revisão criminal uma vez que é entendimento sumular do STF que a 

aplicação de lei mais benigna ao réu é matéria do Juiz de Execuções 

Penais, súmula 611 do STF.

Desta feita, altero a dosimetria da pena do reeducando, apenas no sentido 

de afastar a aplicação da causa de aumento de pena constante do uso de 

arma branca, art. 157, §2°, inciso I, do Código Penal, e, uma vez que se 

encontra presente a causa de aumento de pena descrita pelo inciso II do 

mesmo dispositivo legal, aplico a fração de 1/3 (um terço) sobre a pena 

base de 04 (quatro) anos, resultando ao quantitativo de 05 (cinco) anos e 

04 (quatro) meses, e, em razão da agravante da reincidência, soma-se 06 

(seis) meses, totalizando a 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, 

pena esta definitiva.

Embora a sentença (fls. 114-118) tenha invertido a ordem do sistema 

trifásico, calculando a agravante após a causa de aumento, deve 

prevalecer essa dosimetria, por gerar quantidade de pena inferior ao que 

resultaria da ordem correta, ou seja, agravante antes da causa de 

aumento.

2.2 – Da guia de fl. 633/633-v

Conforme se verifica em sentença de fls. 646/648, fixou-se a pena base 

em seu mínimo legal, e, diante da presença de duas causas de aumento de 

pena, descritas pelos incisos I e II, do §2°, do art. 157, do Código Penal, a 

pena foi elevada pela metade, chegando ao montante de 06 (seis) anos de 

reclusão, sendo esta declarada definitiva.

Com a reforma do Código Penal, dada pela redação de Lei n° 13.654/2018, 

que revogou o inciso I, do §2°, do art. 157, do Código Penal, se faz 

necessária a alteração da dosimetria da pena do reeducando, o que 

passo a fazer, nos termos do art. 66, inciso I da LEP, bem como a 

aplicação da Súmula 611, do STF.

Restando apenas a incidência de uma causa de aumento de pena, 

descrita pelo inciso II, concurso de pessoas, do mesmo dispositivo legal, 

utilizo a fração de 1/3 (um terço) sobre a pena base, o que resulta a 05 

(cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, pena esta definitiva.

3. Dispositivo

a) Defiro a postulação defensiva de fls. 732.

 b) Expeça-se novo cálculo de pena, contabilizando as remições acima 

computadas;

c) Ainda em sede de cálculo de pena, atualize-se a pena da guia de 

execução definitiva de fls. 109/109-v, anotando-se o quantitativo de 05 

(cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

d) De igual modo, atualize-se a pena referente à guia de execução de fls. 

633/633-v, anotando-se o quantitativo de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) 

meses de reclusão.

e) Com o cálculo, vistas as partes para manifestarem o que entenderem 

por direito.

f) Intimem-se. Cumpra-se.

Barra do Garças, 10.12.2018

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 287007 Nr: 11231-05.2018.811.0004

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luciano Alves de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Em 07.12.2018, às 16hrs09min (MT), na sala de audiências, presente o 

MM. Juiz de Direito Douglas Bernardes Romão, Promotor de Justiça Wdison 

Luiz Franco Mendes, e o Defensor Edemar Barbosa Belém. Realizado o 

pregão, presente os réu. Realizada a oitiva das testemunhas Weides 

Aleixo da Silva, Aleksan Blosfeld Aguiar, Rafael Pereira Borges da Rocha, 
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Ronan de Sousa Toledo, Ernani Claudio Mendonça dos Santos, Fábio dos 

Santos Silva e Sara Márcia Ferreira da Silva. Realizado o interrogatório do 

réu Luciano Alves de Souza. Após, o MM. Juiz decidiu: “1. Vistas às 

partes para alegações finais por memoriais.” Nada mais havendo a tratar, 

foi encerrado o presente termo que vai assinado por todos os presentes 

em audiência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 249818 Nr: 6074-85.2017.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Felipe Alves Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Rodrigues da 

Fonseca Filho - OAB:MT 5.751, Claudia Costa Ferreira Fonseca - 

OAB:18.582 MT, Vinicius de Oliveira Ribeiro - OAB:13.777/A-MT

 Em 07.12.2018, às 18hrs18min (MT), na sala de audiências, presente o 

MM. Juiz de Direito Douglas Bernardes Romão, Promotor de Justiça Wdison 

Luiz Franco Mendes, e o Advogado Vinicius de Oliveira Ribeiro 

(OAB/MT-13777A). Realizado o pregão, presentes os réus. Realizada a 

oitiva das testemunhas Orlando Gonçalves Magalhães Neto e Rubens de 

Aguirre. Após, o MM. Juiz decidiu: “1. Vistas ao Ministério Público para 

localizar endereço das testemunhas não encontradas.” Nada mais 

havendo a tratar, foi encerrado o presente termo que vai assinado por 

todos os presentes em audiência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 222285 Nr: 4208-76.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUISMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sergio Barros Alves Lima - 

OAB:OAB/MT 16.747

 Em atenção ao princípio acusatório, acolho a pretensão ministerial de fl. 

35-v, e declaro extinta a punibilidade do reeducando Luismar Rodrigues 

Oliveira, em razão do integral cumprimento da pena.

Intimem-se.

Após, arquive-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 155114 Nr: 6891-62.2011.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Luiz Rodrigues Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Em atenção ao princípio acusatório, acolho a pretensão ministerial de fl. 

156, e declaro extinta a punibilidade do reeducando José Luiz Rodrigues 

Filho, em razão do integral cumprimento da pena.

Intimem-se.

Após, arquive-se.

Cumpra-se

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 189561 Nr: 9942-76.2014.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Afonso Martins Mendes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Em atenção ao princípio acusatório, acolho a pretensão ministerial de fl. 

117-v, declaro extinta a punibilidade do reeducando Afonso Martins 

Mendes, em razão do integral cumprimento da pena.

Intimem-se.

Após, arquive-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 170862 Nr: 3362-64.2013.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jailton Amorim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Acolho a pretensão defensiva de fl. 170, e declaro extinta a punibilidade 

do reeducando Jailton Amorim, em razão do integral cumprimento da pena.

Intimem-se.

Após, arquive-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 209965 Nr: 9523-22.2015.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Admilson Uruguay de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Em atenção ao princípio acusatório, acolho a pretensão ministerial de fl. 

68, e declaro extinta a punibilidade da reeducando Admilson Uruguay de 

Almeida, em razão do integral cumprimento da pena.

Intimem-se.

Após, arquive-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 94080 Nr: 7852-71.2009.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Augusto Dias Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Em atenção ao princípio acusatório, acolho a pretensão ministerial de fl. 

43, e declaro extinta a punibilidade da reeducando Carlos Augusto Dias 

Filho, em razão da prescrição.

Proceda-se à baixa do mandado de prisão expedido.

Intimem-se.

Após, arquive-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 192646 Nr: 12121-80.2014.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria de Fátima Figueiredo Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Em atenção ao princípio acusatório, acolho a pretensão ministerial de fl. 

369-v, e declaro extinta a punibilidade da reeducanda Maria de Fátima 

Figueiredo Santos, em razão do integral cumprimento da pena.

Intimem-se.

Após, arquive-se.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 07.12.18

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 175055 Nr: 8653-45.2013.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilton Sebastião Alves Pereira
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Bento Júnior - OAB:MT 

10.863

 Realizada audiência de admonitória em 26.02.2014 (fls.49/49-v), foram 

fixadas as condições para o cumprimento da pena em regime aberto.

 O reeducando compareceu neste Juízo 23 (vinte e três) vezes, conforme 

condição de comparecimento bimestral.

 Conforme sentença de fl.73, foi declarada cumprida a prestação 

pecuniária, permanecendo a suspensão da CNH por 04 (quatro) meses, 

como pena acessória.

 Em 11.05.2018 (fl.86), foi oficiado ao Chefe da 3ª CIRETRAN de Barra do 

Garças/MT, da suspensão da CNH.

 Consoante cálculo de liquidação de pena de fl.87, restava em 20.06.2018, 

02 (dois) meses e 21 (vinte e um) dias da suspensão da CNH do 

reeducando para extinguir a pena.

Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou pela extinção da pena 

ante o seu cumprimento integral, em fl. 87-v.

 Ante o exposto:

a) Declaro extinto o presente executivo, uma vez que o reeducando Nilton 

Sebastião Alves Pereira cumpriu integralmente sua pena, com espeque no 

art. 66, inciso II, da Lei nº. 7.210/84.

b) Intimem-se.

c) Após, arquive-se.

d) Cumpra-se.

Barra do Garças, 07.12.2018

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 9203 Nr: 2284-94.1997.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Coalideg Carlos Santos, Coldvan Carlos Coelho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SANDRO JOSÉ LUZ COSTA - 

OAB:8.954

 1.Em razão de erro material, retifico os itens 'a' e 'b', de fl. 432-v, de modo 

que, onde se lê "Coalideg Carlos Coelho" e "Coldevan Carlos Coelho", 

leia-se "Coalideg Carlos dos Santos" e "Coldvan Carlos Coelho" .

2.Retifique-se a etiqueta dos autos.

3.Insira-se a tarja de identificação, considerando tratar-se de réu preso.

4.Recebo o recurso de apelação interposto.

5.Vistas à Defesa para razões.

6.Após, ao Ministério Público para contrarrazões.

7.Em seguida, remeta-se ao Eg. TJMT, com nossas homenagens.

8.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 154844 Nr: 6559-95.2011.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EPT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO GONÇALVES DUARTE - 

OAB:GO25771, PAULO AFONSO DE SOUZA - OAB:25998/GO, TIAGO 

REZENDE PINHEIRO - OAB:GO27243

 Decisão

 Autos de cód. 154844

 1. Relatório

 Trata-se de denúncia manejada pelo Ministério Público Estadual contra 

Enésio Pinto Teixeira, nascido em 18.04.1965, filho de José Marques 

Teixeira e de Amália Pinto Teixeira, pela suposta prática do crime previsto 

no artigo 121, caput, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, com o 

reconhecimento da circunstância agravante descrita no art. 61, inciso II, 

alínea “f”, do Código Penal, contra a vítima Luciene Rodrigues Lucio 

Teixeira, conforme narrativa constante na exordial de fls. 05/07:

“Consta dos autos da denúncia que, no dia 09.04.2011, por volta das 

22h30min, no interior da residência localizada na Rua Jorge de Almeida, n° 

21, bairro João Rocha, no município de Pontal do Araguaia-MT, fazendo o 

uso de uma arma branca (faca), o denunciado Enésio Pinto Teixeira, 

tentou matar a vítima Luciene Rodrigues Lucio Teixeira, desferindo-lhe 

vários golpes de faca e causando- lhe múltiplos ferimentos, causando-lhe 

as lesões conforme exame e prontuário médico (fls. 35-40-88 IP); 

principalmente, na região no tórax, somente não ocorrendo o evento morte 

por ter sido a ofendida socorrida e encaminhada para atendimento médico, 

no Pronto Socorro desta cidade, sendo transferida para o Estado de 

Goiás. A vítima se submeteu a uma intervenção cirúrgica, recebendo o 

tratamento médico adequado, permanecendo internada por vários dias, 

restando, assim, demonstrada a intenção homicida.

 Nos moldes elucidados no procedimento inquisitorial encartado, afere-se 

que, o acusado e a vítima estavam em processo de separação conjugal e, 

naquela ocasião, o acusado, motivado por ciúmes e, principalmente, 

inconformado pelo fato da vítima ir dormir, juntamente com seus filhos, na 

residência de uma amiga, se apoderou de uma faca de cozinha e se 

aproveitando do fato dela ter caído ao solo, por ter tropeçado numa 

cadeira, veio a lhe desferir vários golpes nas regiões do tórax, bem como, 

nos braços, no rosto, no ombro direito e embaixo do braço direito, não 

ocorrendo o evento morte por circunstância alheias à vontade do 

acusado, evidenciando seu intento homicida.

 Apurou-se, ainda que a vítima foi socorrida e levada ao Pronto Socorro 

Municipal para o devido atendimento médico, sendo, em seguida, 

transferida para um hospital na cidade de Goiânia- GO, onde passou por 

um procedimento cirúrgico. (conforme relatório médico – fl. 88-IP).

Constata-se pelos encartes testemunhais lançados durante a investigação 

realizada pela polícia civil, que o delito foi praticado com violência contra a 

mulher na forma da lei específica, ou seja, prevalecendo-se de relações 

domésticas, haja vista que o indiciado teria tentado contra a vida da vítima 

devido aos ciúmes e o processo de separação que estava passando.

O indiciado evadiu-se do local, porém foi localizado e detido por agentes 

da Polícia Militar, porém a arma utilizada para o cometimento do delito não 

foi encontrada, vez que o acusado alega, ter jogado fora em local incerto 

(cfe. declaração de fls. 65-IP).

O indiciado confessou a autoria delitiva (fls. 64/65-IP).

Ante ao exposto, o denunciado ENÉSIO PINTO TEIXEIRA, está incurso na 

figura típica capitulada no art. 121, caput, c/c art. 14, inciso II, ambos do 

Código Penal, com o reconhecimento da circunstância agravante descrita 

no art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, motivo pelo qual o Ministério 

Público requer o recebimento da denúncia, citando-se o acusado para 

responder à acusação por escrito, bem como, a notificação das 

testemunhas e informantes abaixo arroladas, para comparecerem à 

audiência de instrução e julgamento a ser designada, a fim de serem 

inquiridas, prosseguindo conforme o rito do júri, sendo o acusado 

pronunciado e submetido a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri.”

A denúncia foi recebida em 13.08.2013 (fl. 98).

 A citação pessoal restou frustrada. Realizada citação por edital e, em 

seguida, decretada a prisão preventiva com expedição mandado de prisão 

em 16.10.2014 (fls. 112).

A defesa apresentou justificativa e informou novo endereço do acusado 

às fls. 113/120, bem como postulou a revogação da prisão preventiva às 

fls. 113/116, assim apresentou resposta à acusação às fls. 113/119.

Em 01.12.2014, proferida decisão revogando a prisão preventiva do 

imputado (fl. 122),

Em audiência de instrução, conforme fls. 145/149, foram inquiridas a 

vítima, e as testemunhas João Paulo Rodrigues, Miriana Rodrigues Teixeira 

e João Paulo Rodrigues Teixeira, bem como a vítima Luciene Rodrigues 

Lucio Teixeira. Não foi ouvida a testemunha Fabiana Rodrigues Teixeira, a 

qual por informação de sua genitora encontra-se residindo em Confresa- 

MT. O acusado e a defesa constituída não compareceram em audiência, 

sendo nomeado defensor dativo.

 Em alegações de finais, a defesa requereu desclassificação do delito, 

conforme art. 419 do Código de Processo Penal na forma do art. 121, 

caput, c/c art. 14, II, do CP, para o crime previsto no art. 129, caput, do CP. 

Não se entendendo pela desclassificação do crime, que seja considerada 

a diminuição de pena do art. 121, §1°, CP, provado que o acusado estava 

sob violenta emoção e a vítima assumiu o risco de provocar. Em caso de 

condenação, que seja reconhecida a atenuante do art. 65, inciso, II alínea 

“d” conforme art. 59 Código Penal.

 O Ministério Público requereu aditamento à denúncia de (fls.212/214).

Em aditamento, o Ministério Público narra que o acusado praticou crime de 

homicídio qualificado na sua forma tentada, pois tentou matar a vítima pelo 

fato desta anunciar que levaria os filhos do casal para pernoitar consigo 

na residência de uma amiga, evidenciando-se, assim, que o crime foi 
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cometido por motivo fútil.

Assim, apurou-se que, na verdade, o denunciado, na sobredita ocasião, 

cometeu o crime descrito no art. 121, §2 °, inciso II c/c art. 14, inciso II, 

ambos do Código Penal, com as implicações da Lei 8.072/90.

O aditamento foi recebido, conforme (fls. 230/231).

Assim a audiência foi designada para dia 22.03.2018, às 16:00 horas 

(horário de Cuiabá- MT), para o interrogatório do réu, constante da mídia 

anexada em fl. 243.

 Em alegações finais apresentadas às fls. 246/256, o Ministério Público 

requereu a pronúncia do acusado na forma do art. 121, § 2º, inciso II, c/c 

art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, com reconhecimento da 

agravante descrita no art. 61, II, “f”, Código Penal, com as implicações da 

Lei 11.340/2006 e da Lei n° 8072/90.

A Defesa, às fls. 257/259, requereu a desclassificação para a figura 

descrita no art. 129, caput, do Código Penal, alegando ausência de provas 

do dolo de matar.

 2. Fundamentação

O Ministério Público postula que o réu Enésio Pinto Teixeira, seja 

pronunciado por conduta que se amolda ao art. 121, § 2º, inciso II, c/c art. 

14, inciso II, com reconhecimento da agravante descrita no art. 61, II, “f”, 

todos do Código Penal, com as implicações da Lei 11.340/2006 e da Lei n° 

8072/90, perpetrada contra a vítima Luciene Rodrigues Lúcio Teixeira, em 

09.04.2011.

Para fins de prolação da decisão de pronúncia, o art. 413, do Código de 

Processo Penal, exige a demonstração, de forma fundamentada, pelo juiz, 

da presença de indícios suficientes de autoria ou participação e da 

materialidade delitiva.

No caso em exame, a materialidade delitiva encontra-se indiciariamente 

provável, porquanto retratada pelos autos do Inquérito Policial n°154844, 

pelo termo de depoimentos de fl. 20, 32, 63,77-79, apontando o ocorrido 

no dia dos fatos; prontuário médico de fls. 35-40-88 IP, os quais confirmam 

ofensa à integridade corporal da vítima por meio de instrumento cortante, 

demonstrado que foi necessária realização de drenagem de tórax.

 Quando inquirida em juízo, a vítima Luciene Rodrigues Lucio Teixeira, 

confirmou ter sido esfaqueada pelo acusado, após uma briga assim que a 

vítima chegou em casa na tentativa de pegar seus filhos para pernoitar na 

casa de uma amiga e devido aos ciúmes e o descontrole do acusado, na 

data do fato seu esposo, discutiram pois ele mesmo não queria deixar a 

vítima levar os filhos para dormirem fora de casa, o que lhe causou várias 

perfurações no corpo:

 “Promotor: Quando a Fabiana ligou e ela falou “é da policial?” a senhora 

sentiu que ele parou de esfaquear a senhora? Vítima: Foi, foi na hora que 

ela ligou porque nesse momento os meninos estavam gritando, né. Eles 

choravam muito, ela puxava a camisa dele, então ele não parava, mas aí 

ela pegou o celular e dentro da cozinha mesmo ela pegou o celular e falou 

é da policia eu escutei muito longe, mas deu pra ouvir aí ele parou de me 

esfaquear e foi tomar o celular dela e parou de me esfaquear e foi tomar o 

celular dela e nesse momento ele não voltou mais pra cima de mim. 

Promotor: Mas aí, houve uma gritaria generalizada? Vítima: Foi, porque aí 

ele tomou o celular dela e fugiu e naquele momento. Promotor: Mas quem 

esta esperando no carro lá com a Lívia? Vítima: Minha amiga, só que ela 

estava bem mais pra baixo. Promotor: Vieram pessoas pra porta da casa 

da senhora? Vítima: Não, não nadinha. Foi só nós mesmo não teve assim 

outras pessoa que viram. Promotor: Ele só parou de esfaquear a senhora 

por que a menina ligou? Vítima: Isso. Promotor: E a senhora teve que ser 

transferida pro HUGO? Vítima: Sim, porque atingiu meu pulmão, furou meu 

pulmão e eu tive que fazer cirurgia no braço porque quebrou aí eu fui pro 

Pronto Socorro de Barra do Garças. Promotor: A faca que quebrou o 

braço da senhora? Vítima: Foi, a faca quebrou eu tive que fazer cirurgia e 

coloca platina no braço ai eles me socorreram lá no hospital de Barra do 

Garças aí no dia seguinte me transferiu por que eu não tinha condição de 

ficar lá no hospital. Promotor: Por quanto tempo a senhora ficou internada? 

Vítima: eu fiquei 18 dias. Promotora: Então quer dizer que se a senhora 

não tivesse tido esse pronto atendimento médico a senhora não teria 

sobrevivido? Vítima: Não teria sobrevivido porque perfurou meu pulmão, e 

o mais que atingiu foi o pulmão mesmo. Promotora: A senhora tem alguma 

sequela, alguma dor que guarda até hoje, alguma dificuldade? Vítima: 

Tenho, porque devido o meu pulmão ter sido perfurado às vezes eu sinto 

muito falta de ar e meu braço por ter platina eu não consigo fazer muito 

trabalho.

 A autoria delitiva é revelada indiciariamente pelos depoimentos 

testemunhais e pela confissão qualificada do próprio acusado, em juízo.

Ouvido sob o manto do contraditório a testemunha Fabiana Rodrigues 

Teixeira, confirmou a existência da briga entre seus pais, ora acusado e 

vítima:

“Promotor: (3’23”) A senhora viu que ele estava esfaqueando sua mãe, a 

senhora ligou pra policia? Fabiana: Foi. Na hora que eu percebi que estava 

acontecendo aquilo eu peguei meu celular, alias eu já tinha discado o 

número da policia aí eu entrei pra dentro e tentei vê se ele parava ele não 

parou aí eu sai pra fora e perguntei “ Oi, é da polícia? Ai ele escutou e veio 

atrás de mim pra pegar o celular. Até que ele conseguiu pegar e saiu. 

Promotor: Então ele tomou o celular da senhora? Fabiana: Foi. Promotor: 

Então, a senhora não conseguiu conversar com a policia por que ele 

tomou o celular da senhora? Fabiana: Foi. Promotor: Então a senhora 

acabou que fez ele parasse de golpear a sua mãe? Fabiana: Foi, no 

momento eu tentei empurrar ele não consegui, então assim que ele 

escutou eu falando aí ele foi atrás de mim pra pegar. Promotor: A senhora 

correu pra fora da casa, como foi? Fabiana: É, foi pra fora da casa eu 

corri pra área. Promotor: E ele foi pra fora da casa também? Fabiana: Ele 

foi assim que escutou eu falando ‘oi, é da policia’? Então ele saiu. 

Promotor: Ele saiu da cozinha e foi pra área externa fora da casa? 

Fabiana: É, fora da casa. Promotor: E aí ele ficou tentando tomar o celular 

da mão da senhora, e com a faca mão, como é? Fabiana: Isso. Promotor: 

Ele soltou a faca, ele levou a faca? Fabiana: Ele estava com a faca na mão 

e tentando pegar o celular de mim e eu não entregando o celular, e ele “me 

dá esse celular Fabiana”, então eu fiquei com o celular entre a barriga. 

Promotor: isso com a ligação ainda? Fabiana: Isso, ainda a policia 

escutando tudo, aí ele desligou o celular quando pegou. Promotor: E saiu 

correndo e foi embora, fugindo? Fabiana: Foi, ele saiu correndo assim. 

Promotor: alguém respondeu alguma coisa no telefone ou nem deu tempo? 

Fabiana: Não, acho que não. Só disse oi, qual é a sua emergência? Eu 

estava muito apavorada. Promotor: Foi nesse tempo que ele estava 

correndo atrás da senhora que sua mãe conseguiu se desvencilhar. 

Fabiana: Isso, então ela correu levantou e saiu (mídia de fl. 210).

 Quando inquirido em juízo, o acusado confirmou que, ao sair de casa com 

seus filhos, na feira encontrou sua filha mais velha que, segundo o réu, 

havia saído de casa com a mãe dizendo que iriam à igreja. Logo 

questionou à filha mais velha onde estaria sua mãe e sua filha afirmou que 

sua mãe estava com uma amiga, assim quando chegou em casa logo após 

sua esposa na época dos fatos chegou alterada dizendo que iria levar os 

filhos para pernoitar na casa de sua amiga, atitude estranha segundo ele, 

momento então que ambos exaltados começaram a discutir e, de posse de 

arma branca, o acusado desferiu vários golpes de faca contra a vítima, 

mas alegou que não tinha intenção de matá-la. Alega que seus filhos 

estavam em casa e presenciaram a briga, onde agressões se deram no 

interior da cozinha da residência onde conviviam maritalmente. Em última 

declaração, conforme mídia fl. 243, o acusado relatou que estava fora de 

si e que não se lembra perfeitamente de como as agressões se deram, 

mas que, em virtude da vítima ter chegado em casa alterada e ter dito que 

estava em um motel, quando foi inquirida onde estava, ficou movido pela 

emoção desferiu os golpes de faca, que culminaram nos fatos que deram 

azo à deflagração desta ação penal.

Não obstante a alegação de ter agido por emoção, o acusado confirmou 

ter desferido vários golpes de faca contra o corpo da vítima e sem 

intenção de matá-la, fugindo com a arma do crime:

 “Réu: (04’30”) ela saiu para poder ir à igreja e levou minha filha mais velha 

e deixou as outras crianças comigo, então eu fui até a feira de Aragarças 

com minha irmã chegando lá eu encontrei minha filha sozinha na feira e 

perguntei a minha filha: cadê ela, então ela falou que a mãe dela tinha 

saído com uma amiga, a mesma que tinha saído lá de casa, então eu 

peguei minhas crianças e voltei pra casa. Eu cheguei em casa, logo em 

seguida ela chegou e queria sair com as crianças, chegou me xingando, 

brigando, estava alterada, né. Eu disse: não, as crianças não vai com 

você, volta pra onde você estava e deixa as crianças comigo igual estava. 

Não concordei com as crianças saírem com ela e voltar pra rua, aí foi onde 

aconteceu. Na hora a gente fica assim, sei lá, cego e já gritando muito, 

gritando comigo. Juíza: (06’46”) Mas como foi, vocês discutiam qual foi o 

motivo dessas facadas nela? Réu: Discutimos, discutimos, estávamos 

discutindo, pois ela chegou brava, xingando. Juíza: Mas ela agrediu o 

Senhor? Réu: Ela, ela agredia, agrediu me empurrou. Juíza: Certo, mas 

porque o senhor desferiu as facadas nela? Réu: Vou falar pra Senhora, 

na hora que ela saiu, na hora que eu liguei o celular estava desligado eu 

perguntei onde ela estava quando ela retornou a ligação, aí ela falou que 

estava no motel. A senhora entendeu? Nossa briga foi por isso. Juíza: 
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Então o senhor quer dizer que esfaqueou ela por ciúmes? Réu: É, porque 

ela chegou em casa e disse que estava no motel, aí ela foi e confirmou pra 

mim na hora da discursão. Esse que foi o motivo. Juíza: O senhor deu 

quantas facadas nela? Réu: Isso aí eu não lembro pra senhora. Juíza: Era 

uma faca grande, pequena? Réu: Não, eu nem lembro pra falar pra 

senhora o tamanho que era a faca por que na hora a gente fica tão cego, 

não sei o que acontece. Juíza: Tem mais alguma coisa que o senhor queira 

dizer em sua defesa? Réu: Não, não. O motivo foi esse daí. Ela chegou me 

xingando e por ter ido falar pra mim que estava no motel. Juíza: O senhor 

parou de dar as facadas nela por que? Réu: Não, eu sai de perto dela e... 

Juíza: O senhor nem sabia se ela tinha morrido? Réu: Não, eu vi que ela 

não tinha morrido. Isso aí eu vi, que ela não tinha morrido. Juíza: Mas não 

sabia se ela ia morrer? Réu: Não, isso daí eu não poderia saber. Juíza: 

Ministério Público. Promotora: Durante essas facadas os filhos do senhor 

com ela estavam nessa residência? Réu: Eles estavam, minha filha estava 

do lado de fora na porta ela tinha tirado as crianças pra fora de casa, 

assim, da cozinha, né. Promotora: (8’32”) Todos estavam em casa? Réu: 

todos estavam em casa. Promotora: E essas facadas ocorreram em qual 

cômodo da residência? Réu: Na cozinha. Promotora: E algum dos filhos do 

casal chegaram a interferir e pedir para o senhor parar? Réu: Na hora que 

ela chegou gritando. Aquela gritaria eu nem sei falar pra senhora. Na hora 

a gente não sabe nem o que esta fazendo. Promotora: O senhor chegou a 

ser preso em flagrante? Réu: Não, senhora. Eu sai correndo e fui embora 

de casa e me apresentei depois. (interrogatório do réu em juízo- mídia de 

fl. 243).

A negativa da existência de intento de matar sustentada pela defesa, 

tratando-se de uma das versões probatórias, convive com outra versão 

consistente em reiterados golpes de faca e os locais das lesões (atingindo 

região pulmonar, braço direito e rosto), interrompendo o réu a execução 

do crime quando sua filha Fabiana ligou para Polícia. Havendo duas 

versões probatórias nos autos, cabe ao Conselho de Sentença definir 

qual há de prevalecer.

 Comprovada a materialidade, havendo, ainda, confissão qualificada em 

juízo corroborada por outros meios de prova, igualmente produzidos em 

juízo, restam satisfeitos os requisitos do artigo 413 do Código de Processo 

Penal.

Assim entendeu o TJDFT em Apelação Criminal 0150910171283, em 

03.05.2016:

APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO CONTRA IMPRONÚNCIA – HOMICÍDIO 

QUALIFICADO – MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA 

DA VÍTIMA - INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. I. A sentença de 

pronúncia concretiza juízo de admissibilidade da acusação, adstrito à 

existência de prova da materialidade do ilícito e indícios da autoria. II. A 

confissão extrajudicial está corroborada por mídia gravada, depoimento do 

policial civil responsável pelas investigações, declarações do tio da vítima 

e do dono do estabelecimento, que presenciaram o crime, bem como pela 

prova pericial. Os elementos são suficientes à submissão do acusado a 

julgamento pelo Tribunal do Júri. III. As qualificadoras só devem ser 

refutadas quando inexistirem indícios que as sustentem ou quando 

despropositadas e manifestamente incoerentes com o acervo probatório. 

Não é o caso.

Havendo provas da existência do crime e indícios suficientes da autoria, o 

resultado jurídico é a pronúncia. Nesse sentido, STF, AI 742202 AgR / PE, 

d.j.: 06/04/2010:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

PROCESSO PENAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, INC. LV, DA 

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA COM BASE NO ARGUMENTO DE QUE OS 

REQUERIMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS APRESENTADOS 

PELO ORA AGRAVANTE NAS INSTÂNCIAS ANTERIORES, COM O INTUITO 

DE CORROBORAR SUA TESE DE LEGÍTIMA DEFESA NA FASE DA 

PRONÚNCIA, NÃO FORAM APRECIADOS. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO 

TRIBUNAL NO SENTIDO DE QUE O ÓRGÃO JULGADOR NÃO É OBRIGADO 

A SE MANIFESTAR SOBRE TODAS AS QUESTÕES QUE LHE SÃO 

APRESENTADAS E QUE, PARA A PRONÚNCIA, BASTAM A PROVA DA 

MATERIALIDADE E OS INDÍCIOS DE AUTORIA, NOS TERMOS DO ART. 408 

DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRECEDENTES. 1. No que concerne à 

questão objeto do recurso extraordinário interposto pelo ora Agravante, 

novamente suscitada neste agravo regimental, o Tribunal a quo limitou-se 

a assentar que "o julgador, desde que fundamente a decisão, não está 

obrigado a analisar todas as regras legais e as alegações de fato 

invocadas pelas partes" e que a alegação de legítima defesa não deveria 

ser analisada na fase de pronúncia, uma vez "que exigiria uma detalhada 

apreciação das provas, o que seria inadmissível por suprimir a 

competência do Tribunal do Júri". 2. Não há divergência entre o que 

decidido pelo Tribunal a quo e o entendimento do Supremo Tribunal 

segundo o qual "o órgão judicante não é obrigado a se manifestar sobre 

todas as teses apresentadas pela defesa, bastando que aponte 

fundamentadamente as razões de seu convencimento" (AI 690.504-AgR, 

Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJE 23.5.2008) e "para a prolação da sentença 

de pronúncia, não se exige um acervo probatório capaz de subsidiar um 

juízo de certeza a respeito da autoria do crime. Exige-se prova da 

materialidade do delito, mas basta, nos termos do artigo 408 do Código de 

Processo Penal, que haja indícios de sua autoria" (RE 540.999, Rel. Min. 

Menezes Direito, DJE 20.6.2008). 3. Agravo regimental ao qual se nega 

provimento.

 Para análise do caso, é quanto basta, com vistas à prevenção de 

excesso de linguagem. Nesse sentido, STJ, AgRg no AREsp 370802 / SC, 

d.j. 22.20.13:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCESSO DE 

LINGUAGEM NÃO EVIDENCIADO. FUNDAMENTAÇÃO NECESSÁRIA. ARTS. 

93, IX, DA CF E 413 DO CPP. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Árdua é a tarefa do julgador ao motivar a sentença de pronúncia, pois, 

se excede na fundamentação, pode influir no convencimento dos jurados. 

Se, em contrapartida, às vezes primando por uma atuação mais cautelosa, 

deixa de apontar na decisão o lastro probatório mínimo que ensejou suas 

razões de convencimento, incide em nulidade, não por excesso de 

linguagem, como ocorre na primeira hipótese, mas por ausência de 

motivação, ante a inobservância do que preceitua o art. 93, IX, da 

Constituição Federal.

2. A decisão de pronúncia exige explicitação suficiente dos fundamentos 

que levaram o juiz a assim decidir, com indicação das razões de 

convencimento do julgador a respeito da materialidade e autoria da 

conduta delitiva, tudo em observância ao disposto nos arts. 93, inciso IX, 

da Constituição Federal e 413 do CPP.

3. No caso, as instâncias ordinárias limitaram-se a apontar, de forma 

comedida e proporcional, a existência de indicativos mínimos de autoria 

suficientes para respaldar a submissão do agravante ao julgamento do 

Tribunal do Júri.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

Nesse sentido, STJ, RHC 39765 / AL, d.j. 19/09/2013:

 RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. 

CRIME DE HOMICÍDIO TENTADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO 

DE EXCESSO DE LINGUAGEM. INEXISTÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO NOS 

TERMOS DOS ARTS. 413 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E 93, IX, DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO DESPROVIDO.

1. O Magistrado Singular, na sentença de pronúncia, limitou-se a 

demonstrar, de forma comedida, a materialidade do crime e os indícios de 

autoria da conduta delitiva para submeter o ora Paciente a julgamento pelo 

Tribunal do Júri, sem incorrer no vício do excesso de linguagem.

2. A prolação de sentença de pronúncia exige a explicitação suficiente 

dos fundamentos que levaram o magistrado a assim decidir, evitando-se 

futura arguição de nulidade por violação ao art. 93, IX, da Constituição 

Federal.

3. Recurso desprovido.

Quanto à qualificadora, estando presente no conjunto de prova oral 

informações de que a motivação do crime estampa futilidade, consistente 

em o réu ter discordado da intenção da vítima pernoitar com filhos em casa 

de amiga, pelo que não vislumbrando improcedência manifesta mantenho a 

qualificadora prevista no inciso II, do § 2º, do art. 121, do CP, imputada na 

denúncia. A autodefesa consistente em conduta classificável como 

decorrente de violenta emoção oriunda de traição conjugal pela vítima é 

tema que deverá ser analisada pelo Conselho de Sentença.

 Presentes os requisitos do art. 413, do Código de Processo Penal, acolho 

a pretensão ministerial e pronuncio Enésio Pinto Teixeira, pelo incurso no 

artigo 121, § 2º, inciso II, c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal, com 

as implicações da Lei n° 11.340/06 e da Lei n° 8.071/90, praticado contra a 

vítima Luciene Rodrigues Lucio Teixeira, devendo o acusado ser 

submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri.

3. Dispositivo

a. Nos termos do art.413, CPP, julgo sustentável em Plenário a denúncia 

contra o Enésio Pinto Teixeira a imputação do artigo 121, § 2º, inciso II, c/c 

art. 14, inciso II, todos do Código Penal, com as implicações da Lei n° 

11.340/06 e da Lei n° 8.071/90;
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b. Requisite-se da Autoridade Policial que conduziu o Inquérito a 

apresentação do laudo de exame de corpo de delito ou justifique a 

impossibilidade de fazê-lo;

c. Intimem-se;

d. Operada a preclusão, vistas às partes para fins do art. 422, CPP.

e. Cumpra-se.

Barra do Garças, 10.12.2018

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 182973 Nr: 4657-05.2014.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maik Itacarambi Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Corbucci - OAB:MT 

15.002-B

 Sentença

Autos nº 182973

1. Relatório

Trata-se de executivo de pena, instaurado contra o reeducando Maik 

Itacarambi Alves, nascido em 08.08.1992, filho de Edes Alves Pereira e 

Sueni de Jesus Itacarambi Silva, ostentando a seguinte guia de execução 

penal:

a) Guia de fls. 06/06-v. Pena: 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de 

reclusão e 14 (catorze) dias-multa, quanto ao crime do art. 157, § 2º, 

incisos I (arma branca) e II, do CP; Regime: semiaberto; Prisão em: 

30.01.2014; Soltura: 19.03.2014; Data do fato: 05.01.2014; Recebimento 

da denúncia: 23.01.2014; Sentença, publicação e intimação pessoal: 

19.03.2014;; Publicação do acórdão: 07.10.2016; Trânsito em julgado para 

o MP e Defesa: 24.03.2014.

A audiência admonitória foi realizada em 24.09.2014, sendo fixadas as 

condições do regime semiaberto às fls. 30/30-v.

 Ante o descumprimento das condições assumidas, após prévio 

requerimento ministerial, foi proferida decisão suspendendo cautelarmente 

o regime e determinada a expedição de mandado de prisão em seu 

desfavor em 11.05.2015 (fls.41/41-v).

O mandado de prisão expedido nestes autos foi cumprido em 25.05.2015 

(fls. 43/44).

Foi realizada audiência de justificação em 10.07.2015, na qual o Ministério 

Público postulou o reconhecimento da falta grave e a regressão definitiva. 

A Defesa, por sua vez, requereu prazo de 05 (cinco) dias para se 

manifestar.

 Com a manifestação da Defesa apresentada às fls. 52/53, o Ministério 

Público reiterou o pleito de regressão definitiva (fl. 60).

Em 05.08.2015, foi proferida decisão reconhecendo a falta grave e 

regredindo o reeducando definitivamente ao regime fechado (fls. 61/61-v).

Em 14.12.2015, foi proferida decisão promovendo o reeducando ao regime 

semiaberto (fl. 86).

Em 17.12.2015, foi realizada audiência admonitória (fls. 89/90), azo em que 

ele foi posto em liberdade mediante condições do semiaberto (fls. 95/96).

Em 28.12.2015, foi juntado aos autos comunicação de recolhimento do 

reeducando ao cárcere em razão de descumprimento das condições do 

regime.

Em razão da prática de nova falta no curso da execução, foi realizada 

audiência de justificação em 11.01.2016, na qual o reeducando foi mantido 

em regime semiaberto, com inclusão em programa de monitoramento 

eletrônico (fl. 102/103).

Em 17.06.2016, foi realizada nova audiência de justificação em razão de o 

reeducando não ter cumprido integralmente as condições do semiaberto, 

na qual foi acolhida a justificativa apresentada.

Cumprido o requisito objetivo e subjetivo, foi proferida decisão colocando o 

reeducando em regime aberto em 21.10.2016 (fl. 143).

O último cálculo de pena foi elaborado em 25.10.2018, registrando como 

data do provável término da pena o dia 05.02.2021, sendo o reeducando 

devidamente intimado sobre o cálculo em 29.10.2018 (fl. 151).

2. Da análise da execução

Nota-se que o reeducando foi condenado pelo crime tipificado no art. 157, 

§ 2º, incisos I (arma branca) e II (concurso de pessoas), do Código Penal.

A majorante do concurso de pessoas foi avaliada como circunstância 

judicial desfavorável na primeira fase da dosimetria.

A utilização de arma branca foi avaliada na terceira fase como causa de 

aumento de pena.

Em 23.04.2018, entrou em vigor a Lei nº. 13.654/18, que revogou o inciso I, 

do § 2º, do art. 157, do CP, de modo que, o roubo praticado com arma 

branca passou a ser sancionado na forma do caput, do art. 157, do CP, o 

que, evidentemente atrai a retroatividade benéfica da lei penal.

Nos termos da Súmula 611, do STF, “transitada em julgado a sentença 

condenatória, compete ao juízo das execuções a aplicação de lei mais 

benigna.”

Ante o trânsito em julgado da condenação, nos termos do art. 66, inciso I, 

da LEP, na terceira fase da dosimetria realizo o redimensionamento da 

pena do reeducando, afastando o aumento de 1/3 na terceira fase 

decorrente da utilização de arma branca e torno como definitiva a pena 

provisória, restando a pena definitiva com o redimensionamento em 04 

(quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, e 100 (cem) dias-multa, 

mantendo o regime semiaberto.

Considerando a pena já redimensionada, detecta-se que em 25.12.2017 o 

reeducando já havia cumprido mais da metade da pena, sem a prática de 

falta grave reconhecida pelo juízo da execução no ano de 2017.

Assim, resta preenchido o requisito do art. 1º, inciso III, do Decreto nº. 

9246/17, pelo que declaro extinta a pena nos termos do art. 107, inciso II, 

do CP.

Intimem-se.

Após o trânsito em julgado, arquive-se.

Cumpra-se.

Barra do Garças, 10.12.2018

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 256024 Nr: 10250-10.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vanderlei Ferreira Borges

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Corbucci - OAB:MT 

15.002-B

 Sentença

Autos nº 256024

1. Trata-se de executivo de pena instaurado contra o recuperando 

Vanderlei Ferreira Borges, nascido em 06.12.1961, filho de Iracema 

Ferreira da Silva e João Caixeta Borges, condenado definitivamente pelo 

delito tipificado no art. 16, §1° da Lei 10.826/03, à pena de 03 (três) anos e 

04 (quatro) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa.

2. Em audiência Admonitória (fl.38) foi fixada a prestação pecuniária, 

consistente no pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais), parcelado em 

10 (dez) parcelas iguais de R$ 200,00 (duzentos reais).

3. Constam nas fls. 40/47 e 49, comprovantes de pagamentos, os quais 

demonstram o cumprimento integral da pena.

 4. Diante disso, declaro extinta a punibilidade do recuperando Vanderlei 

Ferreira Borges, nos termos do art. 66, inciso II, da Lei nº. 7.210/84.

5. Intimem-se.

6. Após, arquive-se.

7. Cumpra-se.

Barra do Garças, 07.12.2018

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 215500 Nr: 151-15.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Gomes da Silva Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ramon Honda Silva - 

OAB:23916/MT, Rogério Nóbrega da Silva - OAB:MT 14.736-A

 Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial de fls. 191/192, e 

indefiro o pleito defensivo de fls. 175/190.Considerando que o reeducando 

se encontra em cumprimento de pena no regime semiaberto, em razão de 

duas condenações oriundas da Justiça Federal, inaplicável a Súmula nº. 

192, do STJ, pelo que determino a imediata remessa destes autos à Vara 

Federal desta comarca, para fiscalização e/ou remodelação das 

condições do regime.Intimem-se.Cumpra-se.Barra do Garças, 10.12.2018

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão
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 Cod. Proc.: 221256 Nr: 3586-94.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Andre Ramos de Menezes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Mayruna Siqueira 

Belém - OAB:MT 15.672, RAFAEL PANZARINI - OAB:10426/MT

 Acolho a justificativa apresentada às fls. 57/59, porquanto lastreada em 

documentos comprobatórios idôneos.Realize-se cálculo de pena, 

descontando os períodos em que o reeducando eventualmente não 

compareceu em juízo.Após, intimem-se as partes acerca do cálculo, nos 

moldes da Resolução nº. 113/2010, do CNJ.Em atenção ao teor da súmula 

705, do STF, solicitem-se informações à 2ª Vara Criminal quanto ao 

trânsito em julgado da condenação para o réu. Certificado o trânsito em 

julgado da condenação, solicite-se anuência do juízo da comarca de Ponta 

Porã-MS, para remessa do executivo de pena àquela comarca, 

objetivando a fiscalização do cumprimento da pena em regime semiaberto 

na referida localidade.Intimem-se.Cumpra-se. Barra do Garças, 

10.12.2018Douglas Bernardes RomãoJuiz de Direito

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 199584 Nr: 3444-27.2015.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eurípedes Ferreira Martins 

Junior - OAB:MT/20393, Paulo Mayruna Siqueira Belém - OAB:MT 

15.672

 Vistos, etc.

Diante da sentença de fls. 110/112v, determino a restituição da fiança 

arbitrada ao réu na fl. 30, nos termos do art. 337 do Código de Processo 

Penal e artigo 1.471, §§1º e 2º da CNGC.

 Outrossim, uma vez cumpridas às determinações, arquivem-se os autos 

com as baixas necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 293861 Nr: 15195-06.2018.811.0004

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vitória Diana Vilas Boas Souza, Izis Ariel 

Souza, Igor Manoel Soares Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA SEVERINO NUNES 

PARREIRA - OAB:18.718, Luciana Severino Nunes Parreira - OAB:MT 

18.718

 Vistos, etc.(....).Desta forma, diante da documentação juntada, bem como 

sendo imprescindíveis os cuidados especiais aos cuidados dos filhos 

menores REVOGO a prisão de IZIS ARIEL SOUZA e VITÓRIA DIANA 

VILAS BOAS SOUZA, não vislumbrando no presente caso a necessidade 

da prisão domiciliar das mesmas, sendo suficiente a aplicação de medidas 

alternativas e, mediante monitoramento eletrônico (uso de tornozeleira), 

caso haja disponibilidade de tal equipamento pela unidade prisional de 

Barra do Garças/MT.I – comparecimento a todos os atos do processo;II - 

Comparecimento mensal ao Fórum desta Comarca até o dia 15 (dez) de 

cada mês, a fim de informar e justificar suas atividades; III - Proibição de 

mudar-se da Comarca de Barra do Graças e de endereço sem 

autorização do Juízo ou dela se ausentar por mais de 08 (oito) dias sem 

prévia comunicação, sob pena de decretação de sua prisão preventiva 

novamente;IV – recolhimento noturno, devendo se recolher em sua 

residência as 20:00 horas e só sair às 06:00 horas.Destaca-se, por 

oportuno, que a ausência de disponibilidade de tornozeleira eletrônica não 

poderá ser empecilho para a colocação em liberdade.Fica desde já 

advertida que o descumprimento de qualquer das medidas cautelares 

acima nominadas ensejará novamente a decretação da sua prisão 

preventiva. Saliento que o Sr. Oficial de Justiça deverá proceder a leitura 

de todas as medidas impostas, ressaltando que, em caso de 

descumprimento, ensejará revogação do benefício.Expeça-se o 

competente alvará de soltura e termo de compromisso, a fim de que sejam 

cumpridos no Juízo da Comarca de Nova Xavantina/MT, notadamente 

quando as rés encontram-se recolhidas na Cadeia Pública daquela 

cidade.PROCEDA-SE A ESCRIVANIA JUDICIAL A BAIXA DO MANDADO DE 

PRISÃO EXPEDIDO NESTES AUTOS EM DESFAVOR DA RÉ JUNTO AO 

BNMP.Cumpram-se os demais itens da decisão de fl. 58.Ciência ao 

Ministério Público e a defesa da ré.Intimem-se e cumpra-se COM MÁXIMA 

URGÊNCIA.Barra do Garças/MT, 10 de dezembro de 2018, às 

19h12min.Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão NogueiraJuíza de 

Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 28160 Nr: 5467-24.2007.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: OMINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

Daphnis Oliveira, Roderjan & Cia Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Iverson Obroslak, Daltro Augusto Carvalho 

Roderjan

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daphnis Oliveira - OAB:MT 1004, 

José Esteves de Lacerda Filho - OAB:2492/MT, Nathaly Mirian de 

Melo - OAB:23.295/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edigardo Maranhão Soares - 

OAB:11930/PR, RAFAEL CÉSAR DO NASCIMENTO - OAB:16056

 Impulsiono estes autos com a fnalidade de intimar o Assistente de 

acusação (Roderjan & Cia Ltda), por meio de seus advogado, Daphnis 

Oliveira, OAB-MT 1004, José Esteves de Lacerda Filho, OAB/MT 2.492, e 

Nathaly Mirian de Melo, OAB/MT 23.295, para apresentar contrarrazões ao 

recurso de apelação interposto pela defesa de Iverson Obroslak, no prazo 

de 08 (oito) dias.

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000814-10.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA GOMES DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMIRAMY BUENO DE CASTRO OAB - MT0005880S (ADVOGADO(A))

RAFAEL FERREIRA DA SILVA OAB - GO0043919A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

Jacó Carlos Silva Coelho OAB - MT0015013S-A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria para que, nos termos do artigo 42, § 2.º 

da Lei 9.099/95, apresente contrarrazões ao Recurso Inominado no prazo 

de 10 (dez) dias, conforme documentos vinculados disponíveis no Portal 

de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012408-33.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RAONI FLEMING MORATO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO TAUIL ADOLFO OAB - MT0008208A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LETICIA AZEVEDO BRAZ OAB - RJ0208791A (ADVOGADO(A))

DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE OAB - MG0056543A-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação do advogado(a) da requerente, para no prazo de quinze (15) 

dias para se manifestar sobre o Embargos a Execução , apresentados 
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nos autos

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001800-61.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

IRENE VIEIRA DE BASTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX FERREIRA DE ABREU OAB - MT0018260A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL CANELA DE CAMARGO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIEL GONCALVES DOS REIS OAB - MT0020062A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para dar prosseguimento ao feito, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento, nos termos do 

artigo 485 da Lei 13.105/2015, conforme despacho, e documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010966-95.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

W.D. COMBUSTIVEIS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO SGUIZARDI OAB - MT0016483A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L A EMPRESA DE TRANSPORTES DE CARGAS E ENCOMENDAS LTDA - 

EPP (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu(sua)(s) advogado(a)(s), 

para que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

04/02/2019, às 16h (horário de Cuiabá/MT), no Juizado Especial de Barra 

do Garças - MT, sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010570-55.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WANDER RIBEIRO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRO LUIS COSTA SAGGIN OAB - MT0005734A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE TAVARES DO NASCIMENTO (REQUERIDO)

JOAQUIM TEODORO FILHO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO RODRIGUES DE SOUZA OAB - MT0005876A (ADVOGADO(A))

 

Intimação do exequente para requerer o que entender de direito para 

continuidade da execução, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001052-92.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CLARA MILANI SOTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR SIMOES FARIA OAB - MT0021760A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PHILIPS DO BRASIL LTDA (REQUERIDO)

HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO(A))

 

Autos nº 1001052-92.2018.811.0004 Pólo Ativo: MARIA CLARA MILANI 

SOTO Pólo Passivo: HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA / GIBSON 

INNOVATIONS DO BRASIL INDÚSTRIA ELETRÔNICA LTDA. (ANTIGA 

PHILIPS) Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos 

do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES De 

proêmio acolho a alteração do nome da segunda reclamada para GIBSON 

INNOVATIONS DO BRASIL INDÚSTRIA ELETRÔNICA LTDA. Entendo que 

não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 2.2. MÉRITO A inteligência do 

art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Novo Código 

de Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção 

de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta 

qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO 

DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL, onde em resumo, 

alega o Reclamante que adquiriu um RADIO na primeira reclamada, na data 

de 31.03.2018, apresentando defeito e sendo encaminhado para 

assistência pela ré em 18.04, no entanto mais de setenta dias o produto 

ainda não retornou, pugnando pela devolução do valor pago (R$246,04) e 

danos morais em R$5.000,00. Na contestação, ambas reclamadas 

impugnam genericamente as alegações da autora, aduzindo não terem 

responsabilidade, e pugnando pela improcedência da inicial. Inicialmente 

verifico a responsabilidade solidaria de ambas as reclamadas, que 

deixaram de resolver a situação da reclamante de forma administrativa. 

Pois bem, pelos documentos apresentados no processo, verifico que a 

parte autora comprova a compra do produto e o envio para a fabricante 

pela primeira reclamada, não sendo comprovado a sua entrega a 

reclamante até o momento. Assim, quanto ao pedido de danos materiais, 

entendo que deve ser procedente, sendo devida a devolução da quantia 

que tange R$246,04 (duzentos e quarenta e seis reais e quatro centavos), 

atualizados desde o envio para a fabricante. 2.3. DANO MORAL Quanto 

ao pedido de dano moral, é clara a ofensa aos direitos do consumidor que 

se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do 

Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir a sua 

hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, consideradas 

de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão constitucional 

contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das 

Disposições Transitórias. Ademais, tenho que, considerando o transtorno 

sofrido pela parte Reclamante e o caráter punitivo-pedagógico aplicado à 

Reclamada, que poderia ter solucionado o conflito administrativamente, 

sem que o conflito precisasse chegar ao Judiciário, tenho que é cabível a 

indenização por danos morais. Não há olvidar que, como vem decidindo 

nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a 

irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de indenização 

por dano moral. Reputa-se assim existente a relação jurídica obrigacional 

entre as partes, restando inequívoca a obrigação de reparar o dano 

causado. Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, 

causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, 

também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do dano 

(artigo 944). Assim, no que concerne a fixação do valor que corresponda 

à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as 

circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para 

arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e 

profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa 

ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos 

do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No caso, esses elementos 

me autorizam a fixar a indenização dos danos morais em R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e 

proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da 

parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a 

reiteração da prática ilícita. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro 

no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil (2016), SUGIRO 

PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, para solidariamente: a) 

CONDENAR, as Reclamadas a pagar a quantia de R$5.000,00 (cinco mil 

reais) à titulo de indenização por danos morais ocasionados ao 

Reclamante MARIA CLARA MILANI SOTO, valor com incidência de juros de 

1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (artigos 404 e 405 do 

Código Civil) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data da 

publicação desta sentença (362 STJ) . B) CONDENAR as Reclamadas ao 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039412/12/2018 Página 68 de 855



pagamento da quantia de R$246,04 (duzentos e quarenta e seis reais e 

quatro centavos) a autora, a titulo de danos materiais, valor com incidência 

de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (artigos 404 e 

405 do Código Civil) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data 

da publicação desde o envio para a assistência técnica. Fica a parte 

condenada ciente de que, após o trânsito em julgado deste ato sentencial, 

se não houver o pagamento voluntário do débito, no prazo de 15 (quinze) 

dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o montante 

condenatório, nos termos do artigo 523 e seus parágrafos, do Novo 

Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme disposto 

nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de 

Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. 

(assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. 

Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo 

(a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000811-21.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LOURENA NEVES RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

POLLYANA SOARES MATOS OAB - MT0018383A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Intimação da parte recorrida para, querendo, apresentar, no prazo de 10 

(dez) dias, as contrarrazões ao Recurso Inominado apresentado nos 

autos.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000475-51.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VIVO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANO JOSE DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO(A))

 

Intimação do(a) advogado(a) da parte promovente, para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar sobre o valor depositado e indicar dados 

necessários, sendo nº conta, agência, nº CPF, nome do banco para a 

transferência do valor depositado.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010492-32.2014.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

BARRAFORTE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO CARVALHO DA MOTA OAB - MT0013302S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAGNO GOMES RIBEIRO (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO: 

Nos termos da Legislação vigente e com base no Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono estes autos para intimar a parte exequente, por 

meio de seu Advogado(a), para dar andamento ao feito, no prazo de 05 

(cinco) dias, informar se irá amortizar as dívidas do bem móvel, bem como 

esclarecer o objeto da ação susso, conforme determinado no despacho ID 

14273619. Rodrigo Adriano Demétrio (assinado digitalmente) Gestor 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000242-20.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO JEFFERSON FERNANDES PEREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no Novo Código de Processo Civil que impeçam o avanço e 

análise da controvérsia posta. Não considerada nenhuma preliminar, 

passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Compulsando os autos, 

verificando as argumentações e pedido, bem como documentos 

acostados pelas partes, investido dos poderes do art. 37 da lei deste rito, 

entendo que são suficientes para julgamento, sem necessidade de dilação 

probatória, ao ponto que considero que a causa está madura razão pela 

qual passo ao julgamento. A parte autora ingressou com ação de 

obrigação de fazer com indenização por danos morais e materiais. Aponta 

que tem plano de saúde junto a requerida ha muito tempo, e ao apresentar 

dificuldades por doença narrada, foi lhe indicado tratamento, conforme 

documentos anexos Em contestação a requerida menciona que o 

procedimento requerido tem exclusão contratual. Por fim que não cometeu 

ato ilícito, e que o contrato de adesão deve ser cumprido. Refuta danos 

morais e materiais. Sobre os contornos do processo, tenho que a 

controvérsia está instalada se o fato da não cobertura do plano de saúde 

é legal, e com argumentos diversos tenta a reversão dessa decisão 

administrativa do plano em não cobrir o tratamento. Pois bem. Observando 

as provas do caderno, a legislação envolta, a situação pessoal das 

partes, as disposições gerais de equidade, e narrando alguns detalhes ao 

final imperioso traçar um final deslinde. incipiens ad iudicium, tenho que é 

preciso produzir uma decisão de equidade latente, que não seja 

evidentemente contra legem. Primeiro ponto a se destacar, é que estamos 

diante de uma situação que demanda interpretação contratual. Não há que 

se olvidar, que nesta tarefa é preciso considerar que na seara 

consumerista é cogente o art. 47 do CDC quando impõem que “As 

cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao 

consumidor”. Tal principio é aplicável também às cláusulas em gerais, ou 

seja, quando houver conflitos entre elas, deve-se, a principio, dar 

preferência àquela que melhor tutela a parte vulnerável da relação, no 

caso o consumidor. Inclusive em matéria de saúde a jurisprudência é clara 

nesse sentido: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. 

DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C/C DANOS MORAIS.FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA 

CIRURGIA. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. 

MONTANTE COMPENSATÓRIO. ARBITRAMENTO EM VALOR RAZOÁVEL E 

PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. A relação jurídica existente 

entre os litigantes encontra-se submetida às normas do Código de Defesa 

do Consumidor. Nesse sentido, já está pacificado o entendimento do e. 

Superior Tribunal de Justiça, nos termos do enunciado nº 469 de sua 

Súmula, que dispõe: "Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos 

contratos de plano de saúde". 2. Em se tratando de contrato de adesão, 

as cláusulas contratuais devem ser interpretadas de forma mais benéfica 

ao consumidor, consoante o disposto no artigo 47 do Código de Defesa do 

Consumidor, afastando-se a força do princípio do pacta sunt servanda. 3. 

É patente o dano moral experimentado pelo consumidor em face da recusa 

abusiva da autorização de material necessário ao procedimento cirúrgico. 

Vislumbra-se ofensa aos direitos de personalidade, em razão da dor e 

sofrimento psíquico experimentado quando se encontra fragilizado em 

razão da doença e de seus efeitos, ensejando a compensação por danos 

morais, emergindo daí o dever de indenizar (inciso IV, art. 51 do CDC). 

Precedentes do STJ e TJDFT. 4. O valor fixado a título de compensação 

por danos morais, em que pese a falta de critérios objetivos, deve ser 

pautado pela proporcionalidade e razoabilidade, além de servir como forma 

de compensação ao dano sofrido e de possuir caráter sancionatório e 

inibidor da conduta praticada. Essa compensação não pode ser fonte de 

enriquecimento sem causa da vítima e nem de empobrecimento do 

devedor. Normativa da efetiva extensão do dano, por inteligência do art. 

944 do Código Civil. 5. Recursos conhecidos e desprovidos. (Acórdão n. 

919834, 20150110135397APC, Relator: SEBASTIÃO COELHO, Revisor: 

SILVA LEMOS, 5ª Turma Cível, Data de Julgamento: 03/02/2016, Publicado 

no DJE: 18/02/2016. Pág.: 215) “Direito Civil. Contrato de seguro-saúde. 

Transplante. Cobertura do tratamento. Cláusula dúbia e mal redigida. 
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Interpretação favorável ao consumidor. Art. 54, § 4º CDC (...). 

Cuidando-se de interpretação de contrato de assistência 

médico-hospitalar, sobre a cobertura ou não de determinado tratamento 

(...). Acolhida a premissa de que a cláusula excludente seria dúbia e de 

duvidosa clareza, sua interpretação deve favorecer o segurado nos 

termos do art. 54§4º, CDC. Com efeito, nos contratos de adesão, as 

cláusulas limitativas ao direito do consumidor contratantes deverão ser 

redigidas com clareza e destaque, para que não fujam de sua percepção 

leiga.” (STJ, Resp. 311.509, Rel. Sálvio de Figueiredo Teixeira, j. 

03/05/2001, p. DJ 25/06/01). Não bastasse isso, a revisão contratual é 

garantia insopitável insculpida noart, 6 º, V do CDC sendo um direito 

básico do consumidor, e apenas deste. Nesse dispositivo, erige-se a 

possibilidade de modificação das cláusulas que estabeleçam, no momento 

mesmo da formação do contrato, prestações desproporcionais, o que 

caracteriza, devido à vulnerabilidade do consumidor frente ao fornecedor, 

o instituto da lesão. Na segunda parte, do mesmo dispositivo mencionado, 

deparamos com o direito à revisão contratual em razão de fatos 

supervenientes que tornem as prestações demasiadamente onerosas. 

Diante dessas considerações, no caso em tela o raciocínio é simples. 

Quando se faz um plano de saúde, o único objetivo é garantir a 

assistência para que inclusive o contratante não seja pego de surpresa ou 

sem condições de arcar com um tratamento de saúde, que não raros são 

valores muito elevados. No caso dos autos, temos exatamente esta 

questão onde a situação ficou meramente excessiva, e se o impedimento 

deriva apenas de uma clausula de adesão, esta deve ser revisionada 

(quebrada), para garantir o direito do consumidor ao acesso do que está 

lhe sendo tolhido. Nesse mesmo sentido já se manifestou o STF, senão 

vejamos: A Turma Recursal decidiu a controvérsia nos termos seguintes: 

“embora regidos por lei específica (Lei nº 9.656/98) e sigam orientações 

da Agência Nacional de Saúde Suplr – ANS e do CONSU (Conselho de 

Saúde Suplementar), os planos privados de assistência à saúde não 

estão imunes aos princípios e normas contidos no CDC, porque integram a 

categoria dos contratos de consumo. Como norma de ordem pública 

constitucional, o Código de Defesa do Consumidor foi promulgado com o 

objetivo precípuo de restabelecer o equilíbrio de direitos e deveres entre o 

consumidor e o fornecedor nas relações de consumo, pautado nos 

princípios da boa fé e lealdade. Também o Código Civil consagra os 

princípios da probidade e boa fé não só na conclusão, como também, na 

execução do contrato (art. 422), impondo, ainda,balizas à liberdade de 

contratar, a qual será ‘exercida em razão e nos limites da função social do 

contrato’ (art. 421). Outrossim, não se deve esquecer que o art. 6º, da Lei 

nº 9.099/95, autoriza o juiz a adotar ‘em cada caso a decisão que reputar 

mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências 

do bem comum’. Assim, por força das normas legais aqui lembradas, ao 

juiz é permitido restabelecer o equilíbrio entre as partes quando houver 

onerosidade excessiva decorrente ou não de fatos supervenientes e, não 

necessariamente imprevisíveis, podendo, assim, promover a exclusão das 

cláusulas e condições que estabeleçam prestações desproporcionais, 

bem como a revisão das que forem excessivamente onerosas ao 

consumidor, reconhecendo a abusividade ou o desacordo com o sistema 

de proteção ao consumidor (art. 51. IV e XV, do CDC), privilegiando a 

interpretação que lhe seja mais favorável (art. 7, CDC). (…) Na situação 

em julgamento, acometida a recorrida de endometriose com os sintomas 

clássicos, descritos no Relatório médico de fls. 13, o tratamento através 

da inseminação artificial encontra expressa recomendação médica. Por 

outro lado, a doença discutida não se encontra excluída do rol de 

cobertura previsto no plano de saúde contratado. Assim, não havendo 

exclusão de cobertura da patologia pelo plano de saúde, a escolha do 

tratamento passa a ser da exclusiva alçada médica, cujo custeio, sem 

prova da ineficiência ou inaplicação do método ao caso, não pode ser 

negado pela operadora, não podendo prevalecer cláusula contratual que, 

contraditória com a própria finalidade e natureza do contrato de 

assistência à saúde, cobre a moléstia e nega o meio curativo tido por 

eficaz pelo médico assistente” (fls. 313-314 – grifos nossos). O acórdão 

recorrido está fundamentado na legislação infraconstitucional, 

especificamente o Código Civil, o Código de Defesa do Consumidor e a Lei 

n. 9.099/1995, cujas normas, analisadas e interpretadas pela Turma 

Recursal, embasaram seu convencimento da necessidade de restauração 

do equilíbrio contratual e da finalidade do contrato de assistência à saúde. 

Concluir de forma diversa demandaria o reexame da legislação 

mencionada, o que não pode ser adotado em recurso extraordinário. 

(...)Publique-se. Brasília, 20 de fevereiro de 2013.Ministra CÁRMEN 

LÚCIARelatora. RECURSO EXTRAORDINÁRIO : DJe-045 DIVULG 

07/03/2013 PUBLIC 08/03/2013. RE 732226 BA Sobre os danos morais, em 

vista do evidente defeito na prestação do serviço, o que é um ilícito 

consumerista, entendo que devem ser procedidos. Neste passo, temos 

que o substantivo Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a 

outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o 

valor da indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Assim, 

no que concerne a fixação do valor que corresponda a justa indenização 

pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, 

refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita, acessando especialmente a parte educativa e compensatória 

da natureza do dano moral. Por fim, declaro para as finalidade do art. 489 

do NCPC, que eventuais demais argumento deduzidos neste processo, 

NÃO são capazes de, em tese, infirmar a conclusão do meu 

convencimento. 4. Dispositivo. Processo Civil, SUGESTIONO SEJA 

JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, para: a) declarar 

revisionada e rescindida a clausula contratual em que a promovida se 

alicerça para justificar a não cobertura do tratamento/procedimento que 

pleiteia a autora, ancorado pelo principio da lesão, da garantia da revisão, 

e a necessidade de resguardar e proteger a hipossuficiência do 

consumidor. b) por consequência da declaração anterior, TORNAR A 

DECISAO LIMINAR DO EVENTO DEFINITIVA, para determinar que a 

promovida realize o procedimento caso já não tenha feito. c) condenar a 

promovida, a pagar à parte autora, em razão do ato ilícito consumerista 

cometido, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ,a título de dano moral, 

devidamente atualizado pelo INPC desde o arbitramento, na forma da 

Sumula 362 do STJ. Fica a parte condenada ciente de que, após o trânsito 

em julgado deste ato sentencial, se não houver o pagamento voluntário do 

débito, no prazo de 15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) 

sobre o montante condenatório, nos termos do artigo 523 e seus 

parágrafos, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, a 

teor do disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz 

togado para providencia, nos termos do art. 40 da Lei deste rito. 

Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 29 de Setembro de 2018. Assinado 

Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000906-51.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

GRAZIELA MASSITELI VINHAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELLA BEATRIZ SANTOS BRITO OAB - MT0019233A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Compulsando 

os autos, verificando as argumentações e pedido, bem como documentos 

acostados pelas partes, investido dos poderes do art. 37 da lei deste rito, 

entendo que são suficientes para julgamento, sem necessidade de maior 

dilação probatória, ao ponto que considero que a causa está madura 

razão pela qual passo ao julgamento. Trata-se de ação de 

inexistência/cancelamento de contrato, com indenização proposta pela 

promovente em face da promovida. Alega em síntese o autor que foi vítima 

de operação ilícita, e que foi surpreendida com os valores que estão 

sendo cobrados. Indo para os contornos decisivos, em primeiro lugar, 
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temos que a relação é evidente de consumo. Portanto entendo por aplicar 

as regras do CDC, especialmente para considerar a inversão do ônus da 

prova como direito subjetivo do autor, aplicando as devidas 

consequências. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem 

a controvérsia, tenho que razão assiste parcial assiste à parte autora. 

Ora, a parte reclamada sem nenhuma dúvida é responsável pelo dever de 

cautela e de verificar eventual falha em seu sistema de aferição. No caso 

em tela, entendo que deve ser procedente a demanda para cancelar o 

contrato em todos seus efeitos. Sobre danos morais no presente caso 

não vislumbro a ocorrência. Especialmente chego a esta convicção 

porque não foi juntada comprovante de negativação. A parte autora não 

teve sequer o esforço de narrar em que consistiria a afetação do 

patrimônio imaterial, se limitando a descrições genéricos que se aplicam as 

pessoas físicas em casos gerais. Sobre devolução em dobro, temos que o 

consumidor tem direito à devolução em dobro do valor cobrado 

indevidamente apenas se comprovar a má-fé do autor da cobrança. Essa 

é a interpretação do Superior Tribunal de Justiça (STJ) para julgar casos 

que envolvam a aplicação do artigo 42 do Código de Defesa do 

Consumidor (CDC) que prevê essa cobrança, acrescida de juros e 

correção monetária. Senão Vejamos: AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO 

DO CONSUMIDOR. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DE QUANTIA PAGA 

INDEVIDAMENTE. EXIGÊNCIA DE CARACTERIZAÇÃO DE MÁ-FÉ. MATÉRIA 

PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A restituição 

em dobro das quantias pagas indevidamente pelo consumidor exige a 

caracterização de má-fé do fornecedor de produtos ou serviços. 2. A 

verificação, no presente caso, da ocorrência de má-fé a justificar a 

devolução em dobro dos valores pagos a título de comissão de 

corretagem demanda o revolvimento da matéria fático-probatória. 

Incidência da Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental não provido. ((AGRAVO 

REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AgRg no AREsp 

269915 RJ 2012/0263151-8 (STJ) )) No caso concreto, não há que se 

ventilar essa hipótese, por não restar configurada a evidente má-fé. Além 

do mais a empresa pode ter sido vítima de estelionatários, o que não exime 

sua responsabilidade mas exime sua má-fé. Por fim, entendo que o valor 

dos danos arbitrados já compensarão acessando a parte compensatória 

do dano moral, já definido. Finalizando o ímpeto decisório, declaro para as 

finalidade do art. 489 do NCPC, que eventuais demais argumento 

deduzidos neste processo, NÃO são capazes de, em tese, infirmar a 

conclusão do meu convencimento. 4. Dispositivo. Por todo o exposto, com 

fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, 

SUGESTIONO SEJA JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, 

para: a) reconhecer a procedência jurídica do pedido para declarar 

inexistentes a (s) dívida (s) contestada (s), cancelando o contrato em 

todos seus efeitos de maneira extunc. b) por consequência da declaração 

anterior, determinado que a promovida imediatamente proceda o fim dos 

efeitos da cobrança de forma exaustiva e finalisticamente resolutiva, em 

até quinze dias se já não o tiver realizado, devendo, no mesmo prazo, 

proceder, se for o caso, a retirada do nome da parte autora dos órgãos de 

proteção ao crédito, pela(s) dívida (s) questionada (s), se ainda não o 

tiver feito. c) rejeitar a pretensão do autor em condenação a título de dano 

moral, diante do fato de entender que não ficaram caracterizados os 

elementos essenciais para este enquadramento e constituição. d) rejeitar 

a condenação da requerida a devolver eventuais valores cobrados, em 

dobro, por não ter demonstrado cobranças após a data do cancelamento 

anunciado e confirmado na contestação. Fica a parte condenada ciente de 

que, após o trânsito em julgado deste ato sentencial, se não houver o 

pagamento voluntário do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, incidirá 

multa de 10% (dez por cento) sobre o montante condenatório, nos termos 

do artigo 523 e seus parágrafos, do Novo Código de Processo Civil. Sem 

custas e honorários, a teor do disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. 

Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do art. 40 da Lei 

deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 31 de Agosto de 2018. 

Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001050-25.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILO & SILVA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ONELIA FRANCISCA GUIMARAES OAB - MT0012826A (ADVOGADO(A))

ANDERSON ADIEL POSTAL OAB - MT0011844A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THAYS BATISTA LUZ SANTOS (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para dar prosseguimento ao feito, no 

prazo de 15 (quinze) dias, manifestando-se acerca da certidão do Sr. 

Oficial de Justiça, sob pena de extinção.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000906-51.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

GRAZIELA MASSITELI VINHAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELLA BEATRIZ SANTOS BRITO OAB - MT0019233A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Intimação da parte promovida, por meio de seu(sua) advogado(a), para 

manifestar-se acerca dos Embargos de Declaração apresentados nos 

autos, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000884-90.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO TEIXEIRA GUIMARAES OAB - MT0021665A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Intimação da parte promovida, por meio de seu(sua) advogado(a), para 

manifestar-se acerca dos Embargos de Declaração apresentados nos 

autos, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010261-97.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELA FERNANDA HAAB (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUSSARA MARIA FONSECA SANTOS LIRA OAB - MT0016656A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AMERICANAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT0018017S (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO: 

Nos termos da Legislação vigente e com base no Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono estes autos para intimar a parte Autora/Polo 

Ativo, por meio de seu Advogado(a), para no prazo de 05 (cinco) dias, 

informe seus dados bancários para emissão do Alvará de Levantamento 

do valor pago pelo executado, sob pena de arquivamento. Rodrigo Adriano 

Demétrio (assinado digitalmente) Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000111-45.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WEINE REINER LIRA DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR OAB - MT0009353A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Intimação da parte autora, por meio de seu(sua)(s) advogado(a)(s), para 

manifestar-se acerca dos Embargos de Declaração apresentados nos 
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autos, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010315-63.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CLEVERSON ELIAS DO VALE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO MAYOLINO MONTECCHI OAB - MT0012124A (ADVOGADO(A))

SERGIO BARROS ALVES LIMA OAB - MT0016747A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação do advogado da requerida, para no prazo de quinze (15)se 

manifestar nos autos sob pena de arquivamento

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001540-47.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO AFONSO MOURA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, nos termos do artigo 42, § 2.º da Lei 

9.099/95, apresente contrarrazões ao Recurso Inominado no prazo de 10 

(dez) dias, conforme documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000501-15.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA VALIATI DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO BORTOLANZA OAB - MT0021716A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Intimação da parte autora, por meio de seu(sua)(s) advogado(a)(s), para 

manifestar-se acerca dos Embargos de Declaração apresentados nos 

autos, no prazo de 05 (cinco) dias.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000128-81.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

A. FEIJO DOS SANTOS-TRANSPORTADORA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA KELLY CHAVES SBRISSA ABUD OAB - MT0008963A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WESLEI ALVES PANTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. Em analise a petição anexada de justificativa de ausência da 

audiência de conciliação, verifica-se que realmente o mandado de citação 

foi expedido com data errada, visto que constou 1-04, quando deveria 

constar 11-04.2018. Assim, entendo devido o acolhimento da justificativa, 

devendo ser designada nova audiência de conciliação, intimando e 

citando-se devidamente as partes. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010818-84.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALDEIR DA SILVA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISE CRISTINE CAMPOS SILVA OAB - MT0016594A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Cuida-se de processo remetido pela instância superior 

diretamente a este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as 

intimações eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os 

atos necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. 2. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010104-61.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCE BATISTA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GNOTA MARIA OLIVEIRA ALVES OAB - MT0018120A (ADVOGADO(A))

DAYANNE RODRIGUES LIMA OAB - MT0021226A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO BOSCO MOREIRA OLIVEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BLAINY DANILO MATOS BARBOSA OAB - MT0016023A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Tendo restado frutífera a utilização do sistema eletrônico de constrição 

de bens, necessário se faz a penhora, avaliação e remoção do veículo 

GM VECTRA/GL placa NBY 7800/MT, de propriedade do devedor, o qual 

encontra-se no endereço da Rua Independência, abaixo da escola 

Copema, quase em frente ao auto posto Lobão, conforme foto acostada. 

Registro que uma vez não sendo mais possível a prisão civil do depositário 

infiel, as execuções têm sido frustradas após a penhora com o desvio do 

bem por parte de quem é executado, o que motiva a remoção aqui 

preconizada, conforme autoriza o artigo 840, II, do CPC. Assim sendo, 

caso o digno oficial de justiça logre encontrar o bem passível de satisfazer 

a dívida, deverá removê-lo para o depósito judicial desta comarca. Na 

hipótese da remoção implicar em despesas para o transporte do bem, 

deverão elas serem arcadas pela parte autora, contudo de imediato 

caberá ao oficial de justiça ponderá-las e acrescê-las à dívida, ampliando 

o rol de bens constritos para custeá-las. Assim sendo, expeça-se 

mandado de penhora, avaliação e remoção, cabendo ao oficial de justiça 

proceder à penhora e remoção do bem para amortização da dívida, 

realizando sua avaliação (art. 523, § 3º do CPC c/c o art. 52, caput, da Lei 

9.099/95), indagando se a parte executada pretende dá-lo como 

pagamento da dívida, observando o que preconiza os artigos 652 e 664 do 

Diploma Processual Civil. 2. Na hipótese de não encontrar-se quaisquer 

bens penhoráveis (antes de ocorrer a extinção do feito – art. 53, §4º, da 

Lei dos Juizados Especiais Estaduais), o oficial de justiça descreverá na 

certidão todos os bens que guarnecem a residência ou estabelecimento 

do Devedor (art. 836, § 1º e § 2º, do CPC). 3. Em caso de não pagamento 

do débito, após a lavratura do termo de penhora, se for o caso, intime-se o 

devedor que poderá impugnar – embargar – (art. 52, inciso IX da Lei 

9.099/1995) a presente execução, podendo aventar as matérias 

catalogadas no art. 52, inciso IX, da lei em apreço, bem como as insertas 

no art. 525, do CPC. 4. Ao penhorar bens do devedor, oriente-se o digno 

oficial de justiça pelo disposto nos artigos 831 usque 836 do CPC, 

lavrando o competente auto nos moldes do artigo 838 do mesmo código. 

Se a parte executada fechar as portas da “casa” a fim de obstar a 

penhora de bens, o oficial deverá comunicar o fato ao juiz solicitando-lhe a 

ordem de arrombamento (art. 846 do CPC). 5. Existindo bens gravados de 

ônus reais, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, 

independentemente de nomeação (art. 842 do CPC). Não sendo possível 
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localizar a parte executada para a intimação da penhora, competirá ao 

oficial certificar detalhadamente as diligências realizadas, caso em que 

este magistrado poderá dispensar a intimação ou determinar novas 

diligências, consoante inteligência do artigo 841 do CPC c/c 53 e seguinte 

da Lei n.º 9.099/1995. Não tendo a parte executada bens neste foro, dê 

vida ao art. 845 do CPC. 6. DEFIRO as benesses do art. 212, §2º, do CPC, 

outorgando ao oficial de justiça as prerrogativas ali insculpidas. 7. 

Intime-se. 8. Expeça-se o necessário. 9. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000319-29.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

NOE MATEUS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANA DA SILVA FREITAS OAB - MT0020838A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LARISSA FERREIRA SOUSA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de polo ativo, para 

COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA, conforme documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: 

CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças Data: 04/02/2019 

Hora: 16:4 (Horario de Cuiaba).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000503-82.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE HONORIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO BORTOLANZA OAB - MT0021716A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Intimação da parte autora, por meio de seu(sua)(s) advogado(a)(s), para 

manifestar-se acerca dos Embargos de Declaração apresentados nos 

autos, no prazo de 05 (cinco) dias.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010426-47.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JUCIENY PEREIRA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIRO GEHM OAB - MT0016063A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Cuida-se de processo remetido pela instância superior 

diretamente a este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as 

intimações eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os 

atos necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. 2. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001423-90.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

IGOR RODRIGUES LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Cuida-se de processo remetido pela instância superior 

diretamente a este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as 

intimações eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os 

atos necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. 2. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010862-06.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA MARIANO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MYKE BRENDON BORGES OAB - MT0021498A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FACULDADES CATHEDRAL DE ENSINO SUPERIOR DE BARRA DO 

GARCAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CINTIA DOS ARBUES NERY DA SILVA OAB - MT0009923A-B 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Cuida-se de processo remetido pela instância superior 

diretamente a este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as 

intimações eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os 

atos necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. 2. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001563-27.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

IVONE OLIVEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Cuida-se de processo remetido pela instância superior 

diretamente a este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as 

intimações eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os 

atos necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. 2. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000426-10.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM FELIPE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU OAB - MT0015984A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Cuida-se de processo remetido pela instância superior 

diretamente a este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as 

intimações eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os 

atos necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. 2. Cumpra-se.
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Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000281-51.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JACY ROCHA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU OAB - MT0015984A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Cuida-se de processo remetido pela instância superior 

diretamente a este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as 

intimações eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os 

atos necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. 2. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010400-49.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

A. K. COMUNICACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSYKA DE FREITAS CAMARGOS OAB - MT0021776A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Cuida-se de processo remetido pela instância superior 

diretamente a este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as 

intimações eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os 

atos necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. 2. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012496-08.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA PEREIRA DE CARVALHO OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GNOTA MARIA OLIVEIRA ALVES OAB - MT0018120A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Cuida-se de processo remetido pela instância superior 

diretamente a este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as 

intimações eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os 

atos necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. 2. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002102-56.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CDCS CENTRO DE DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO EM SAUDE E SOCIAL 

LTDA - EPP (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VALERIA CRISTINA DA PAIXAO SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos. 1. Cumpra-se conforme deprecado. 2. Após, devolva-se.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001404-84.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DERCILIA RO ODZUIBE WERE E (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL GONCALVES DOS REIS OAB - MT0020062A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Verifico que o valor executado se insere no conceito de pequeno valor, 

não havendo como se olvidar do que preconiza o art. 100, § 3º, da Cártula 

Magna c/c art. 87 do ADCT, pois com o advento da Lei nº 10.259/2001 as 

obrigações de pequeno valor passaram a ser definidas - para fins do 

indigitado art. 100, § 3º - pelo mesmo parâmetro estabelecido como limite 

para a competência dos Juizados Especiais Federais (60 salários 

mínimos), razão pela qual DETERMINO a escrivania que expeça oficio 

requisitório de pequeno valor, observando as instruções normativas e os 

formulários emanados pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. 

2. Antes da expedição do ofício acima, deverá a Fazenda Pública do 

Município de Barra do Garças/MT ser intimada para se manifestar quanto 

aos cálculos no prazo de 30 (trinta) dias. 3. Intime-se. 4. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010976-42.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CICERO AILTON DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRO LUIS COSTA SAGGIN OAB - MT0005734A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CERAMICA PICA - PAU LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WMARLEY LOPES FRANCO OAB - MT0003353A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos etc. 1. Inicialmente ordeno à secretaria que se atente à nova etapa 

processual, promovendo as alterações necessárias no sistema. 2. Tendo 

em vista o não cumprimento de sentença por parte da executada, bem 

como os pedidos confeccionados pela parte exequente, em observância 

ao disposto no art. 52, da Lei n.º 9.099/1995 interpretado em conjunto com 

o art. 513 do CPC, observando os princípios orientadores da celeridade e 

da informalidade, DETERMINO seja intimada a parte executada para no 

prazo previsto no art. 523 do CPC, ou seja, em 15 (quinze) dias, efetue o 

pagamento referente à sua condenação, sob pena da mesma incorrer no 

acréscimo da multa de 10% (dez por cento) do montante cobrado, bem 

como 10% (dez por cento) à título de honorários advocatícios, nos termos 

do § 1º do mencionado artigo 523. 3. Ultrapassado o prazo acima e não 

tendo ocorrido o cumprimento da obrigação, faça conclusos para penhora 

por meio das ferramentas eletrônicas. 4. Expeça-se o necessário. 5. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011164-69.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUVANIL ALVES VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO(A))

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039412/12/2018 Página 74 de 855



FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Tendo em vista que a empresa requerida opôs embargos à execução, 

INTIME-SE a parte exequente para que se manifeste sobre as alegações 

da executada, no prazo de 05 (cinco) dias. 2- Após, faça os autos 

conclusos para decisão, momento em que deliberarei acerca do 

levantamento dos valores. 3- CUMPRA-SE.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002076-92.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIRO GEHM OAB - MT0016063A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Cuida-se de processo remetido pela instância superior 

diretamente a este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as 

intimações eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os 

atos necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. 2. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001747-46.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

GEORGE BEZ BAZI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUNIO CESAR COELHO DA SILVA OAB - MT0019199A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALUIZIO SALES RODRIGUES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos. 1. Processo regido pelo artigo 53 da Lei 9.099/95. 2. A vestibular 

está devidamente acompanhada de título executivo e demonstrativo 

atualizado do débito, preenchendo, assim, os requisitos específicos 

preconizados pelo artigo 798 do Diploma Processual Civil, não sendo caso 

de se aplicar o art. 801 do mesmo codex, razão pela qual recebo a 

presente dando continuidade à atividade jurisdicional deste juízo. 3. 

Inicialmente, consubstanciado no enunciado 126 do FONAJE, ORDENO que 

a parte exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente o título 

executivo original junto à secretaria deste juizado especial, que será 

devidamente conferido e carimbado pelo Gestor Judiciário, sob pena de 

extinção e arquivamento do feito. 4. Concretizada tal diligência, 

DETERMINO a Secretaria do Juizado Especial Cível que proceda à citação 

pessoal da parte devedora, por meio do oficial de justiça, para efetuar o 

pagamento do débito no prazo de 03 (três) dias. Havendo pronto e integral 

pagamento promova a conclusão dos autos para extinção da execução 

por sentença logo em seguida, conforme inteligência do art. 924, inciso I, 

c/c o art. 925, ambos do CPC. 5. Por outro lado, não havendo o pagamento 

da dívida no aludido prazo, ou amortização meramente parcial, igualmente 

promova a conclusão dos autos para utilização dos sistemas on-line 

colimando penhora de bens, cuja frustração encetará a penhora por meio 

de diligências a serem promovidas por Oficial de Justiça. 6. Expeça-se o 

necessário. 7. Intime-se. 8. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010533-91.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON TAKASHI ICHIKAWA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IZADORA LOPES NOGUEIRA REIS OAB - MT0021035A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEX PEREIRA DE DEUS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos etc. 1. Inicialmente ordeno à secretaria que se atente à nova etapa 

processual, promovendo as alterações necessárias no sistema. 2. Tendo 

em vista o não cumprimento de sentença por parte da executada, bem 

como os pedidos confeccionados pela parte exequente, em observância 

ao disposto no art. 52, da Lei n.º 9.099/1995 interpretado em conjunto com 

o art. 513 do CPC, observando os princípios orientadores da celeridade e 

da informalidade, DETERMINO seja intimada a parte executada para no 

prazo previsto no art. 523 do CPC, ou seja, em 15 (quinze) dias, efetue o 

pagamento referente à sua condenação, sob pena da mesma incorrer no 

acréscimo da multa de 10% (dez por cento) do montante cobrado, bem 

como 10% (dez por cento) à título de honorários advocatícios, nos termos 

do § 1º do mencionado artigo 523. 3. Ultrapassado o prazo acima e não 

tendo ocorrido o cumprimento da obrigação, faça conclusos para penhora 

por meio das ferramentas eletrônicas. 4. Expeça-se o necessário. 5. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000832-94.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ELIENE GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO BORTOLANZA OAB - MT0021716A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Cuida-se de processo remetido pela instância superior 

diretamente a este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as 

intimações eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os 

atos necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. 2. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012119-03.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECI PEREIRA DE MESQUITA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA LAUDA BURMANN OAB - MT18476/B (ADVOGADO(A))

VALDEIR RIBEIRO DE JESUS OAB - MT0015269S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS ALBERTO BUENO OAB - MT0017439A (ADVOGADO(A))

CLAUDIO JOSE DE ASSIS FILHO OAB - MT0009252A (ADVOGADO(A))

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS OAB - MT0007718A 

(ADVOGADO(A))

THAIS ASSUNCAO NUNES OAB - GO0021991A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Cuida-se de processo remetido pela instância superior 

diretamente a este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as 

intimações eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os 

atos necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. 2. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012114-78.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALTIERES MOREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRO TAKISHITA MARTINS DA FONSECA OAB - MT0012203S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE BARRA DO GARCAS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO(A))
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Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Cuida-se de processo remetido pela instância superior 

diretamente a este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as 

intimações eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os 

atos necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. 2. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001489-70.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANGELA MARTINS SOARES GOULART (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos etc. 1. Inicialmente ordeno à secretaria que se atente à nova etapa 

processual, promovendo as alterações necessárias no sistema. 2. Tendo 

em vista o não cumprimento de sentença por parte da executada, bem 

como os pedidos confeccionados pela parte exequente, em observância 

ao disposto no art. 52, da Lei n.º 9.099/1995 interpretado em conjunto com 

o art. 513 do CPC, observando os princípios orientadores da celeridade e 

da informalidade, DETERMINO seja intimada a parte executada para no 

prazo previsto no art. 523 do CPC, ou seja, em 15 (quinze) dias, efetue o 

pagamento referente à sua condenação, sob pena da mesma incorrer no 

acréscimo da multa de 10% (dez por cento) do montante cobrado, bem 

como 10% (dez por cento) à título de honorários advocatícios, nos termos 

do § 1º do mencionado artigo 523. 3. Ultrapassado o prazo acima e não 

tendo ocorrido o cumprimento da obrigação, faça conclusos para penhora 

por meio das ferramentas eletrônicas. 4. Expeça-se o necessário. 5. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011289-03.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA GOMES DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMIRAMY BUENO DE CASTRO OAB - MT0005880S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos etc. 1. Inicialmente ordeno à secretaria que se atente à nova etapa 

processual, promovendo as alterações necessárias no sistema. 2. Tendo 

em vista o não cumprimento de sentença por parte da executada, bem 

como os pedidos confeccionados pela parte exequente, em observância 

ao disposto no art. 52, da Lei n.º 9.099/1995 interpretado em conjunto com 

o art. 513 do CPC, observando os princípios orientadores da celeridade e 

da informalidade, DETERMINO seja intimada a parte executada para no 

prazo previsto no art. 523 do CPC, ou seja, em 15 (quinze) dias, efetue o 

pagamento referente à sua condenação, sob pena da mesma incorrer no 

acréscimo da multa de 10% (dez por cento) do montante cobrado, bem 

como 10% (dez por cento) à título de honorários advocatícios, nos termos 

do § 1º do mencionado artigo 523. 3. Ultrapassado o prazo acima e não 

tendo ocorrido o cumprimento da obrigação, faça conclusos para penhora 

por meio das ferramentas eletrônicas. 4. Expeça-se o necessário. 5. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011045-11.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DANYELE CRISTINA SOUSA NERYS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO(A))

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos etc. 1. Inicialmente ordeno à secretaria que se atente à nova etapa 

processual, promovendo as alterações necessárias no sistema. 2. Tendo 

em vista o não cumprimento de sentença por parte da executada, bem 

como os pedidos confeccionados pela parte exequente, em observância 

ao disposto no art. 52, da Lei n.º 9.099/1995 interpretado em conjunto com 

o art. 513 do CPC, observando os princípios orientadores da celeridade e 

da informalidade, DETERMINO seja intimada a parte executada para no 

prazo previsto no art. 523 do CPC, ou seja, em 15 (quinze) dias, efetue o 

pagamento referente à sua condenação, sob pena da mesma incorrer no 

acréscimo da multa de 10% (dez por cento) do montante cobrado, bem 

como 10% (dez por cento) à título de honorários advocatícios, nos termos 

do § 1º do mencionado artigo 523. 3. Ultrapassado o prazo acima e não 

tendo ocorrido o cumprimento da obrigação, faça conclusos para penhora 

por meio das ferramentas eletrônicas. 4. Expeça-se o necessário. 5. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000930-16.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OLAVO LUIZ DE ARRUDA OAB - MT23773/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Cuida-se de processo remetido pela instância superior 

diretamente a este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as 

intimações eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os 

atos necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. 2. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002064-44.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CENTRO EDUCACIONAL PRESBITERIANO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS YVANHOE BRAGA MOURA OAB - MT25327/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERCILIA ALENCAR DIAS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos. 1. Processo regido pelo artigo 53 da Lei 9.099/95. 2. A vestibular 

está devidamente acompanhada de título executivo e demonstrativo 

atualizado do débito, preenchendo, assim, os requisitos específicos 

preconizados pelo artigo 798 do Diploma Processual Civil, não sendo caso 

de se aplicar o art. 801 do mesmo codex, razão pela qual recebo a 

presente dando continuidade à atividade jurisdicional deste juízo. 3. 

Inicialmente, consubstanciado no enunciado 126 do FONAJE, ORDENO que 

a parte exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente o título 

executivo original junto à secretaria deste juizado especial, que será 

devidamente conferido e carimbado pelo Gestor Judiciário, sob pena de 

extinção e arquivamento do feito. 4. Concretizada tal diligência, 

DETERMINO a Secretaria do Juizado Especial Cível que proceda à citação 

pessoal da parte devedora, por meio do oficial de justiça, para efetuar o 

pagamento do débito no prazo de 03 (três) dias. Havendo pronto e integral 
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pagamento promova a conclusão dos autos para extinção da execução 

por sentença logo em seguida, conforme inteligência do art. 924, inciso I, 

c/c o art. 925, ambos do CPC. 5. Por outro lado, não havendo o pagamento 

da dívida no aludido prazo, ou amortização meramente parcial, igualmente 

promova a conclusão dos autos para utilização dos sistemas on-line 

colimando penhora de bens, cuja frustração encetará a penhora por meio 

de diligências a serem promovidas por Oficial de Justiça. 6. Expeça-se o 

necessário. 7. Intime-se. 8. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002067-96.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CENTRO EDUCACIONAL PRESBITERIANO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS YVANHOE BRAGA MOURA OAB - MT25327/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO NEGREIROS DE SOUZA JUNIOR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos. 1. Processo regido pelo artigo 53 da Lei 9.099/95. 2. A vestibular 

está devidamente acompanhada de título executivo e demonstrativo 

atualizado do débito, preenchendo, assim, os requisitos específicos 

preconizados pelo artigo 798 do Diploma Processual Civil, não sendo caso 

de se aplicar o art. 801 do mesmo codex, razão pela qual recebo a 

presente dando continuidade à atividade jurisdicional deste juízo. 3. 

Inicialmente, consubstanciado no enunciado 126 do FONAJE, ORDENO que 

a parte exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente o título 

executivo original junto à secretaria deste juizado especial, que será 

devidamente conferido e carimbado pelo Gestor Judiciário, sob pena de 

extinção e arquivamento do feito. 4. Concretizada tal diligência, 

DETERMINO a Secretaria do Juizado Especial Cível que proceda à citação 

pessoal da parte devedora, por meio do oficial de justiça, para efetuar o 

pagamento do débito no prazo de 03 (três) dias. Havendo pronto e integral 

pagamento promova a conclusão dos autos para extinção da execução 

por sentença logo em seguida, conforme inteligência do art. 924, inciso I, 

c/c o art. 925, ambos do CPC. 5. Por outro lado, não havendo o pagamento 

da dívida no aludido prazo, ou amortização meramente parcial, igualmente 

promova a conclusão dos autos para utilização dos sistemas on-line 

colimando penhora de bens, cuja frustração encetará a penhora por meio 

de diligências a serem promovidas por Oficial de Justiça. 6. Expeça-se o 

necessário. 7. Intime-se. 8. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002062-74.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CENTRO EDUCACIONAL PRESBITERIANO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS YVANHOE BRAGA MOURA OAB - MT25327/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIOLA GOMES SPAGNOL DOS ANJOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos. 1. Processo regido pelo artigo 53 da Lei 9.099/95. 2. A vestibular 

está devidamente acompanhada de título executivo e demonstrativo 

atualizado do débito, preenchendo, assim, os requisitos específicos 

preconizados pelo artigo 798 do Diploma Processual Civil, não sendo caso 

de se aplicar o art. 801 do mesmo codex, razão pela qual recebo a 

presente dando continuidade à atividade jurisdicional deste juízo. 3. 

Inicialmente, consubstanciado no enunciado 126 do FONAJE, ORDENO que 

a parte exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente o título 

executivo original junto à secretaria deste juizado especial, que será 

devidamente conferido e carimbado pelo Gestor Judiciário, sob pena de 

extinção e arquivamento do feito. 4. Concretizada tal diligência, 

DETERMINO a Secretaria do Juizado Especial Cível que proceda à citação 

pessoal da parte devedora, por meio do oficial de justiça, para efetuar o 

pagamento do débito no prazo de 03 (três) dias. Havendo pronto e integral 

pagamento promova a conclusão dos autos para extinção da execução 

por sentença logo em seguida, conforme inteligência do art. 924, inciso I, 

c/c o art. 925, ambos do CPC. 5. Por outro lado, não havendo o pagamento 

da dívida no aludido prazo, ou amortização meramente parcial, igualmente 

promova a conclusão dos autos para utilização dos sistemas on-line 

colimando penhora de bens, cuja frustração encetará a penhora por meio 

de diligências a serem promovidas por Oficial de Justiça. 6. Expeça-se o 

necessário. 7. Intime-se. 8. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002065-29.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CENTRO EDUCACIONAL PRESBITERIANO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS YVANHOE BRAGA MOURA OAB - MT25327/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANILO OLIVEIRA SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos. 1. Processo regido pelo artigo 53 da Lei 9.099/95. 2. A vestibular 

está devidamente acompanhada de título executivo e demonstrativo 

atualizado do débito, preenchendo, assim, os requisitos específicos 

preconizados pelo artigo 798 do Diploma Processual Civil, não sendo caso 

de se aplicar o art. 801 do mesmo codex, razão pela qual recebo a 

presente dando continuidade à atividade jurisdicional deste juízo. 3. 

Inicialmente, consubstanciado no enunciado 126 do FONAJE, ORDENO que 

a parte exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente o título 

executivo original junto à secretaria deste juizado especial, que será 

devidamente conferido e carimbado pelo Gestor Judiciário, sob pena de 

extinção e arquivamento do feito. 4. Concretizada tal diligência, 

DETERMINO a Secretaria do Juizado Especial Cível que proceda à citação 

pessoal da parte devedora, por meio do oficial de justiça, para efetuar o 

pagamento do débito no prazo de 03 (três) dias. Havendo pronto e integral 

pagamento promova a conclusão dos autos para extinção da execução 

por sentença logo em seguida, conforme inteligência do art. 924, inciso I, 

c/c o art. 925, ambos do CPC. 5. Por outro lado, não havendo o pagamento 

da dívida no aludido prazo, ou amortização meramente parcial, igualmente 

promova a conclusão dos autos para utilização dos sistemas on-line 

colimando penhora de bens, cuja frustração encetará a penhora por meio 

de diligências a serem promovidas por Oficial de Justiça. 6. Expeça-se o 

necessário. 7. Intime-se. 8. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002071-36.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CENTRO EDUCACIONAL PRESBITERIANO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS YVANHOE BRAGA MOURA OAB - MT25327/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALINE LOPES DE MORAES MARQUES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos. 1. Processo regido pelo artigo 53 da Lei 9.099/95. 2. A vestibular 

está devidamente acompanhada de título executivo e demonstrativo 

atualizado do débito, preenchendo, assim, os requisitos específicos 

preconizados pelo artigo 798 do Diploma Processual Civil, não sendo caso 

de se aplicar o art. 801 do mesmo codex, razão pela qual recebo a 

presente dando continuidade à atividade jurisdicional deste juízo. 3. 

Inicialmente, consubstanciado no enunciado 126 do FONAJE, ORDENO que 

a parte exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente o título 

executivo original junto à secretaria deste juizado especial, que será 

devidamente conferido e carimbado pelo Gestor Judiciário, sob pena de 

extinção e arquivamento do feito. 4. Concretizada tal diligência, 

DETERMINO a Secretaria do Juizado Especial Cível que proceda à citação 

pessoal da parte devedora, por meio do oficial de justiça, para efetuar o 

pagamento do débito no prazo de 03 (três) dias. Havendo pronto e integral 

pagamento promova a conclusão dos autos para extinção da execução 

por sentença logo em seguida, conforme inteligência do art. 924, inciso I, 

c/c o art. 925, ambos do CPC. 5. Por outro lado, não havendo o pagamento 

da dívida no aludido prazo, ou amortização meramente parcial, igualmente 

promova a conclusão dos autos para utilização dos sistemas on-line 

colimando penhora de bens, cuja frustração encetará a penhora por meio 

de diligências a serem promovidas por Oficial de Justiça. 6. Expeça-se o 

necessário. 7. Intime-se. 8. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002069-66.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:
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CENTRO EDUCACIONAL PRESBITERIANO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS YVANHOE BRAGA MOURA OAB - MT25327/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALINE LOPES DE MORAES MARQUES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos. 1. Processo regido pelo artigo 53 da Lei 9.099/95. 2. A vestibular 

está devidamente acompanhada de título executivo e demonstrativo 

atualizado do débito, preenchendo, assim, os requisitos específicos 

preconizados pelo artigo 798 do Diploma Processual Civil, não sendo caso 

de se aplicar o art. 801 do mesmo codex, razão pela qual recebo a 

presente dando continuidade à atividade jurisdicional deste juízo. 3. 

Inicialmente, consubstanciado no enunciado 126 do FONAJE, ORDENO que 

a parte exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente o título 

executivo original junto à secretaria deste juizado especial, que será 

devidamente conferido e carimbado pelo Gestor Judiciário, sob pena de 

extinção e arquivamento do feito. 4. Concretizada tal diligência, 

DETERMINO a Secretaria do Juizado Especial Cível que proceda à citação 

pessoal da parte devedora, por meio do oficial de justiça, para efetuar o 

pagamento do débito no prazo de 03 (três) dias. Havendo pronto e integral 

pagamento promova a conclusão dos autos para extinção da execução 

por sentença logo em seguida, conforme inteligência do art. 924, inciso I, 

c/c o art. 925, ambos do CPC. 5. Por outro lado, não havendo o pagamento 

da dívida no aludido prazo, ou amortização meramente parcial, igualmente 

promova a conclusão dos autos para utilização dos sistemas on-line 

colimando penhora de bens, cuja frustração encetará a penhora por meio 

de diligências a serem promovidas por Oficial de Justiça. 6. Expeça-se o 

necessário. 7. Intime-se. 8. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002032-39.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CENTRO EDUCACIONAL PRESBITERIANO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS YVANHOE BRAGA MOURA OAB - MT25327/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ISMENIA VANESSA DE ASSIS SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos. 1. Processo regido pelo artigo 53 da Lei 9.099/95. 2. A vestibular 

está devidamente acompanhada de título executivo e demonstrativo 

atualizado do débito, preenchendo, assim, os requisitos específicos 

preconizados pelo artigo 798 do Diploma Processual Civil, não sendo caso 

de se aplicar o art. 801 do mesmo codex, razão pela qual recebo a 

presente dando continuidade à atividade jurisdicional deste juízo. 3. 

Inicialmente, consubstanciado no enunciado 126 do FONAJE, ORDENO que 

a parte exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente o título 

executivo original junto à secretaria deste juizado especial, que será 

devidamente conferido e carimbado pelo Gestor Judiciário, sob pena de 

extinção e arquivamento do feito. 4. Concretizada tal diligência, 

DETERMINO a Secretaria do Juizado Especial Cível que proceda à citação 

pessoal da parte devedora, por meio do oficial de justiça, para efetuar o 

pagamento do débito no prazo de 03 (três) dias. Havendo pronto e integral 

pagamento promova a conclusão dos autos para extinção da execução 

por sentença logo em seguida, conforme inteligência do art. 924, inciso I, 

c/c o art. 925, ambos do CPC. 5. Por outro lado, não havendo o pagamento 

da dívida no aludido prazo, ou amortização meramente parcial, igualmente 

promova a conclusão dos autos para utilização dos sistemas on-line 

colimando penhora de bens, cuja frustração encetará a penhora por meio 

de diligências a serem promovidas por Oficial de Justiça. 6. Expeça-se o 

necessário. 7. Intime-se. 8. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002068-81.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CENTRO EDUCACIONAL PRESBITERIANO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS YVANHOE BRAGA MOURA OAB - MT25327/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERALDO RODRIGUES DO NASCIMENTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos. 1. Processo regido pelo artigo 53 da Lei 9.099/95. 2. A vestibular 

está devidamente acompanhada de título executivo e demonstrativo 

atualizado do débito, preenchendo, assim, os requisitos específicos 

preconizados pelo artigo 798 do Diploma Processual Civil, não sendo caso 

de se aplicar o art. 801 do mesmo codex, razão pela qual recebo a 

presente dando continuidade à atividade jurisdicional deste juízo. 3. 

Inicialmente, consubstanciado no enunciado 126 do FONAJE, ORDENO que 

a parte exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente o título 

executivo original junto à secretaria deste juizado especial, que será 

devidamente conferido e carimbado pelo Gestor Judiciário, sob pena de 

extinção e arquivamento do feito. 4. Concretizada tal diligência, 

DETERMINO a Secretaria do Juizado Especial Cível que proceda à citação 

pessoal da parte devedora, por meio do oficial de justiça, para efetuar o 

pagamento do débito no prazo de 03 (três) dias. Havendo pronto e integral 

pagamento promova a conclusão dos autos para extinção da execução 

por sentença logo em seguida, conforme inteligência do art. 924, inciso I, 

c/c o art. 925, ambos do CPC. 5. Por outro lado, não havendo o pagamento 

da dívida no aludido prazo, ou amortização meramente parcial, igualmente 

promova a conclusão dos autos para utilização dos sistemas on-line 

colimando penhora de bens, cuja frustração encetará a penhora por meio 

de diligências a serem promovidas por Oficial de Justiça. 6. Expeça-se o 

necessário. 7. Intime-se. 8. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1002147-94.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

SIRLEY SOUZA BETTI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR OAB - MT0009353A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos etc. 1. Inicialmente ordeno à secretaria que se atente à nova etapa 

processual, promovendo as alterações necessárias no sistema. 2. Tendo 

em vista o não cumprimento de sentença por parte da executada, bem 

como os pedidos confeccionados pela parte exequente, em observância 

ao disposto no art. 52, da Lei n.º 9.099/1995 interpretado em conjunto com 

o art. 513 do CPC, observando os princípios orientadores da celeridade e 

da informalidade, DETERMINO seja intimada a parte executada para no 

prazo previsto no art. 523 do CPC, ou seja, em 15 (quinze) dias, efetue o 

pagamento referente à sua condenação, sob pena da mesma incorrer no 

acréscimo da multa de 10% (dez por cento) do montante cobrado, bem 

como 10% (dez por cento) à título de honorários advocatícios, nos termos 

do § 1º do mencionado artigo 523. 3. Ultrapassado o prazo acima e não 

tendo ocorrido o cumprimento da obrigação, faça conclusos para penhora 

por meio das ferramentas eletrônicas. 4. Expeça-se o necessário. 5. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000499-45.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EURISLLEY DA SILVA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR OAB - MT0009353A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Cuida-se de processo remetido pela instância superior 

diretamente a este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as 

intimações eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os 

atos necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 
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processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. 2. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001336-37.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALICKSON BELO GAMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Cuida-se de processo remetido pela instância superior 

diretamente a este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as 

intimações eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os 

atos necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. 2. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001712-23.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO CLEIDE DE BASTOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMIR MAHMUD CASTRO WADI OAB - MT19003/O (ADVOGADO(A))

WALTER GEORGE RAMALHO DE LIMA OAB - MT0018256A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Cuida-se de processo remetido pela instância superior 

diretamente a este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as 

intimações eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os 

atos necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. 2. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001209-02.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MOARA FARIAS CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Cuida-se de processo remetido pela instância superior 

diretamente a este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as 

intimações eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os 

atos necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. 2. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011251-88.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ADELIO DA SILVA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS AURELIO RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT0017066A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO FERNANDO SCHNEIDER OAB - MT0008117A-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Cuida-se de processo remetido pela instância superior 

diretamente a este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as 

intimações eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os 

atos necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. 2. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8012658-03.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARTINS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO OAB - SP0152305A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRA SILVA DE OLIVEIRA SOUZA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROMANO VOLTOLINI OAB - SP0338759A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos etc. 1. Inicialmente ordeno à secretaria que se atente à nova etapa 

processual, promovendo as alterações necessárias no sistema. 2. Tendo 

em vista o não cumprimento de sentença por parte da executada, bem 

como os pedidos confeccionados pela parte exequente, em observância 

ao disposto no art. 52, da Lei n.º 9.099/1995 interpretado em conjunto com 

o art. 513 do CPC, observando os princípios orientadores da celeridade e 

da informalidade, DETERMINO seja intimada a parte executada para no 

prazo previsto no art. 523 do CPC, ou seja, em 15 (quinze) dias, efetue o 

pagamento referente à sua condenação, sob pena da mesma incorrer no 

acréscimo da multa de 10% (dez por cento) do montante cobrado, bem 

como 10% (dez por cento) à título de honorários advocatícios, nos termos 

do § 1º do mencionado artigo 523. 3. Ultrapassado o prazo acima e não 

tendo ocorrido o cumprimento da obrigação, faça conclusos para penhora 

por meio das ferramentas eletrônicas. 4. Expeça-se o necessário. 5. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011335-89.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

AURELIANO ANGELO DA SILVA NETO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ANTONIO MECENA DE OLIVEIRA OAB - MT13558/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos etc. 1. Inicialmente ordeno à secretaria que se atente à nova etapa 

processual, promovendo as alterações necessárias no sistema. 2. Tendo 

em vista o não cumprimento de sentença por parte da executada, bem 

como os pedidos confeccionados pela parte exequente, em observância 

ao disposto no art. 52, da Lei n.º 9.099/1995 interpretado em conjunto com 

o art. 513 do CPC, observando os princípios orientadores da celeridade e 

da informalidade, DETERMINO seja intimada a parte executada para no 

prazo previsto no art. 523 do CPC, ou seja, em 15 (quinze) dias, efetue o 

pagamento referente à sua condenação, sob pena da mesma incorrer no 

acréscimo da multa de 10% (dez por cento) do montante cobrado, bem 

como 10% (dez por cento) à título de honorários advocatícios, nos termos 

do § 1º do mencionado artigo 523. 3. Ultrapassado o prazo acima e não 

tendo ocorrido o cumprimento da obrigação, faça conclusos para penhora 

por meio das ferramentas eletrônicas. 4. Expeça-se o necessário. 5. 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039412/12/2018 Página 79 de 855



Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011392-49.2013.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS GONCALVES LIMA (EXEQUENTE)

WILLIAN RIBEIRO VALADARES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZABETH MARTINS BELMONTE (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIANA NAPOLIS COSTA OAB - MT0015569A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos etc. 1. Inicialmente ordeno à secretaria que se atente à nova etapa 

processual, promovendo as alterações necessárias no sistema. 2. Tendo 

em vista o não cumprimento de sentença por parte da executada, bem 

como os pedidos confeccionados pela parte exequente, em observância 

ao disposto no art. 52, da Lei n.º 9.099/1995 interpretado em conjunto com 

o art. 513 do CPC, observando os princípios orientadores da celeridade e 

da informalidade, DETERMINO seja intimada a parte executada para no 

prazo previsto no art. 523 do CPC, ou seja, em 15 (quinze) dias, efetue o 

pagamento referente à sua condenação, sob pena da mesma incorrer no 

acréscimo da multa de 10% (dez por cento) do montante cobrado, bem 

como 10% (dez por cento) à título de honorários advocatícios, nos termos 

do § 1º do mencionado artigo 523. 3. Ultrapassado o prazo acima e não 

tendo ocorrido o cumprimento da obrigação, faça conclusos para penhora 

por meio das ferramentas eletrônicas. 4. Expeça-se o necessário. 5. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002064-78.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS FERREIRA VALES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS AURELIO RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT0017066A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON DE OLIVEIRA 25038427120 (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos etc. 1. Inicialmente ordeno à secretaria que se atente à nova etapa 

processual, promovendo as alterações necessárias no sistema. 2. Tendo 

em vista o não cumprimento de sentença por parte da executada, bem 

como os pedidos confeccionados pela parte exequente, em observância 

ao disposto no art. 52, da Lei n.º 9.099/1995 interpretado em conjunto com 

o art. 513 do CPC, observando os princípios orientadores da celeridade e 

da informalidade, DETERMINO seja intimada a parte executada para no 

prazo previsto no art. 523 do CPC, ou seja, em 15 (quinze) dias, efetue o 

pagamento referente à sua condenação, sob pena da mesma incorrer no 

acréscimo da multa de 10% (dez por cento) do montante cobrado, bem 

como 10% (dez por cento) à título de honorários advocatícios, nos termos 

do § 1º do mencionado artigo 523. 3. Ultrapassado o prazo acima e não 

tendo ocorrido o cumprimento da obrigação, faça conclusos para penhora 

por meio das ferramentas eletrônicas. 4. Expeça-se o necessário. 5. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000682-16.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIELI MORAES FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Cuida-se de processo remetido pela instância superior 

diretamente a este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as 

intimações eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os 

atos necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. 2. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001249-81.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARLIM RODRIGUES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO RAFAEL DE JESUS COSTA NASSER OAB - MT0016905A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Cuida-se de processo remetido pela instância superior 

diretamente a este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as 

intimações eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os 

atos necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. 2. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000322-18.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILENE GOMES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

POLLYANA SOARES MATOS OAB - MT0018383A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA (REQUERIDO)

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Cuida-se de processo remetido pela instância superior 

diretamente a este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as 

intimações eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os 

atos necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. 2. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010736-53.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS COMADEMAT 

(REQUERENTE)

DOMICIANO DE LANA BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRO TAKISHITA MARTINS DA FONSECA OAB - MT0012203S 

(ADVOGADO(A))

AURELIO TEIXEIRA SANTOS OAB - MT24331/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Cuida-se de processo remetido pela instância superior 

diretamente a este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as 

intimações eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os 

atos necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 
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qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. 2. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013074-34.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXSANDRA APARECIDA SOARES DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO DAL BOSCO OAB - MT0018673S-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Trata-se de ação de conhecimento, onde ocorreu o pagamento da 

dívida, razão pela qual o(a) advogado(a) da parte autora requer a 

transferência do numerário para conta bancária por ele(a) indicada. 2. 

Com esteio nas disposições da CNGC, DEFIRO o pedido formulado, 

DETERMINANDO sejam adotadas as providências necessárias para 

expedição de alvará consoante petição do(a) advogado(a) que representa 

os interesses da parte autora, inclusive realizando-se a transferência do 

montante para a conta indicada no ID nº 12165013. 3. Destarte, uma vez 

concretizada a obrigação mirada nos presentes autos, o processo deve 

chegar ao seu término, portanto, nos termos do art. 316 e 924, II do Código 

de Processo Civil, e mediante a liquidação da dívida já realizada de acordo 

com os autos, declaro EXTINTO o processo em apreço. 4. Após o trânsito 

em julgado e não havendo manifestação das partes, proceda às baixas 

necessárias e arquivamento dos autos. 5. Publique-se. 6. Registre-se. 7. 

Intime-se. 8. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012614-47.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOCIREI DIAS FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA KELLY CHAVES SBRISSA ABUD OAB - MT0008963A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Cuida-se de processo remetido pela instância superior 

diretamente a este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as 

intimações eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os 

atos necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. 2. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010681-39.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO FERNANDO TIBURCIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS AURELIO RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT0017066A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATRINCHA TRANSMISSORA DE ENERGIA (TP NORTE) S.A. (REQUERIDO)

SME SOCIEDADE DE MONTAGENS E ENGENHARIA LTDA (REQUERIDO)

LOTUFO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERGIO FERNANDO DE MELLO JOVINIANO GONCALVES OAB - 

RJ0154003A (ADVOGADO(A))

TALITA OLIVEIRA DE SANT ANA OAB - MT0017719A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Defiro o pleito de ID nº 15763448, no que tange a dilação de 

prazo em 30 (trinta) dias para o pagamento das custas processuais, sob 

pena de ser expedida certidão de dívida para fins de protesto, nos termos 

do artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT. 2. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001242-89.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIANA CARDOSO DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos etc. 1. Inicialmente ordeno à secretaria que se atente à nova etapa 

processual, promovendo as alterações necessárias no sistema. 2. Tendo 

em vista o não cumprimento de sentença por parte da executada, bem 

como os pedidos confeccionados pela parte exequente, em observância 

ao disposto no art. 52, da Lei n.º 9.099/1995 interpretado em conjunto com 

o art. 513 do CPC, observando os princípios orientadores da celeridade e 

da informalidade, DETERMINO seja intimada a parte executada para no 

prazo previsto no art. 523 do CPC, ou seja, em 15 (quinze) dias, efetue o 

pagamento referente à sua condenação, sob pena da mesma incorrer no 

acréscimo da multa de 10% (dez por cento) do montante cobrado, bem 

como 10% (dez por cento) à título de honorários advocatícios, nos termos 

do § 1º do mencionado artigo 523. 3. Ultrapassado o prazo acima e não 

tendo ocorrido o cumprimento da obrigação, faça conclusos para penhora 

por meio das ferramentas eletrônicas. 4. Expeça-se o necessário. 5. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000282-02.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIZELIO GOMES DE LIMA (EXEQUENTE)

VANUZA GOMES DA COSTA LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA DE SOUSA ARAUJO OAB - MT0021229A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Verifico que o valor executado se insere no conceito de pequeno valor, 

não havendo como se olvidar do que preconiza o art. 100, § 3º, da Cártula 

Magna c/c art. 87 do ADCT, pois com o advento da Lei nº 10.259/2001 as 

obrigações de pequeno valor passaram a ser definidas - para fins do 

indigitado art. 100, § 3º - pelo mesmo parâmetro estabelecido como limite 

para a competência dos Juizados Especiais Federais (60 salários 

mínimos), razão pela qual DETERMINO a escrivania que expeça oficio 

requisitório de pequeno valor, observando as instruções normativas e os 

formulários emanados pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. 

2. Antes da expedição do ofício acima, deverá a Fazenda Pública do 

Estado de Mato Grosso ser intimada para se manifestar quanto aos 

cálculos no prazo de 30 (trinta) dias. 3. Intime-se. 4. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012334-76.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE HUMBERTO NOGUEIRA REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ LOPES FERREIRA OAB - MT0018599A (ADVOGADO(A))

IZADORA LOPES NOGUEIRA REIS OAB - MT0021035A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A AGENCIA BARRA DO GARCAS-MT (AG.0571-1) 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))
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Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. A sentença de mérito transitada em julgado só pode ser 

desconstituída mediante o manejo de ação autônoma de impugnação, o 

que não ocorreu no caso em análise, porquanto busca a parte, ora 

executada, anular o julgado por meio de simples petição, isto é, em sede 

processual totalmente inadequada e de maneira absolutamente imprópria. 

É importante destacar, que a sentença com trânsito em julgado se reveste, 

em nosso sistema jurídico, do instituto da “res judicata”, que constitui 

atributo específico da jurisdição e que se revela pela dupla qualidade que 

tipifica os efeitos emergentes do ato sentencial, ou seja, torna-se 

indiscutível e imutável, consoante se infere da leitura do art. 502 do CPC. 

2. Com efeito, a coisa julgada, recebe da Carta Magna de 1988 especial 

proteção destinada a preservar a inalterabilidade dos pronunciamentos 

emanados tantos pelos Juízes quanto pelos Tribunais, criando, desse 

modo, situação de certeza, de estabilidade, de segurança para as 

relações jurídicas e de paz social. 3. Diante deste quadro é possível 

concluir que o pedido do autor, não merece guarida jurídica, eis porque, os 

INDEFIRO, o que faço com esteio nas disposições contidas no art. 502 do 

CPC c/c art. 5, XXVI da CF. 4. Nada mais sendo requerido no prazo de 05 

(cinco) dias, arquive-se os autos nos termos da sentença de ID nº 

7737500. 5. Intime-se. 6. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010067-34.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA MARTINS DUARTE TEODORO (EXEQUENTE)

RENATO HENRIQUE SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIOLLA PARREIRA ALMEIDA OAB - MT0020976A (ADVOGADO(A))

POLIANA OLIVEIRA SANTOS OAB - MT0014467A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAVIO BRUNE DE AMARAL (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULA GRAZIANE DELMONDES OAB - MT17744/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos etc. 1. Inicialmente ordeno à secretaria que se atente à nova etapa 

processual, promovendo as alterações necessárias no sistema. 2. Tendo 

em vista o não cumprimento de sentença por parte da executada, bem 

como os pedidos confeccionados pela parte exequente, em observância 

ao disposto no art. 52, da Lei n.º 9.099/1995 interpretado em conjunto com 

o art. 513 do CPC, observando os princípios orientadores da celeridade e 

da informalidade, DETERMINO seja intimada a parte executada para no 

prazo previsto no art. 523 do CPC, ou seja, em 15 (quinze) dias, efetue o 

pagamento referente à sua condenação, sob pena da mesma incorrer no 

acréscimo da multa de 10% (dez por cento) do montante cobrado, bem 

como 10% (dez por cento) à título de honorários advocatícios, nos termos 

do § 1º do mencionado artigo 523. 3. Ultrapassado o prazo acima e não 

tendo ocorrido o cumprimento da obrigação, faça conclusos para penhora 

por meio das ferramentas eletrônicas. 4. Expeça-se o necessário. 5. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000010-42.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETH DA SILVA OZARIAS GARRIDO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIRO GEHM OAB - MT0016063A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO OAB - MT0004275A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Verifico que o valor executado se insere no conceito de pequeno valor, 

não havendo como se olvidar do que preconiza o art. 100, § 3º, da Cártula 

Magna c/c art. 87 do ADCT, pois com o advento da Lei nº 10.259/2001 as 

obrigações de pequeno valor passaram a ser definidas - para fins do 

indigitado art. 100, § 3º - pelo mesmo parâmetro estabelecido como limite 

para a competência dos Juizados Especiais Federais (60 salários 

mínimos), razão pela qual DETERMINO a escrivania que expeça oficio 

requisitório de pequeno valor, observando as instruções normativas e os 

formulários emanados pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. 

2. Antes da expedição do ofício acima, deverá a Fazenda Pública do 

Município de Barra do Garças/MT ser intimada para se manifestar quanto 

aos cálculos no prazo de 30 (trinta) dias. 3. Ademais, no mesmo prazo, 

deve cumprir a obrigação de fazer estipulada na sentença, consistente em 

elevar a autora para o Nível 6 e Classe D, bem como, passar a constar 

como novo salário o montante de R$1.388,17 (mil, trezentos e oitenta e oito 

reais e dezessete centavos), sob pena de multa diária na razão de R$ 

200,00 (duzentos reais), podendo embargar a presente execução no 

prazo de 15 (quinze) dias, contados da data em que ocorrer a efetiva 

intimação (inteligência do art. 915, caput, c/c artigo 231, § 3º, ambos do 

CPC). 4. No ato da intimação a parte deverá ser devidamente identificada e 

informada que no caso de eventual descumprimento, poderá responder 

pela prática do crime de desobediência, além de penalização por litigância 

de má-fé, nos termos do § 3º do referido artigo 536 do CPC. 5. Expeça-se 

o necessário. 6. Intime-se. 7. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010727-62.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO BARBOSA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TIAGO RONEI LARROQUE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Tendo em vista o não cumprimento de sentença por parte 

do reclamado, e atento aos pedidos confeccionados pela parte exequente, 

DETERMINO, em observância ao disposto no art. 52, caput, e incisos IV e 

V da Lei n.º 9.099/1995 consubstanciado com o art. 523, jungido com os 

princípios orientadores da celeridade e da informalidade, que seja 

elaborado pelo Cartório Distribuidor desta Comarca o demonstrativo de 

débito atualizado para dar continuidade a prestação jurisdicional na via da 

execução. 2. Logo após a concretização do ato acima, DETERMINO, em 

conformidade com o 513, seja intimada a parte Ré para no prazo previsto 

no art. 523, ou seja, em 15 (quinze) dias efetue o pagamento referente a 

sua condenação sob pena da mesma incorrer no acréscimo da multa de 

10% (dez por cento) do montante cobrado. 3. Ultrapassado o prazo acima 

e não tendo a parte requerida materializado sua obrigação, faça 

conclusos para penhora por meio dos sistemas on-line. 4. Expeça-se o 

necessário. 5. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011581-22.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CLESIA BALBINO DO NASCIMENTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLOVIS BARROS MARQUES OAB - MT0003579A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J H NOGUEIRA REIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EMILIO MONTEIRO DE MAGALHAES OAB - MT0008988A-O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ LOPES FERREIRA OAB - MT0018599A (ADVOGADO(A))

MIRELLE PEREIRA ALVES OAB - MT0014989A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos. 1. Intime-se o patrono da parte autora nos termos do despacho 

exarado no ID de nº 14090490, para manifestar-se em 05 (cinco) dias, 

quanto a possível interdição suscitada pela parte executada, sob pena de 

extinção do feito. 2. Intime-se. 3. Expeça-se o necessário.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000013-94.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

NUBIA CELIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIRO GEHM OAB - MT0016063A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO OAB - MT0004275A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Verifico que o valor executado se insere no conceito de pequeno valor, 

não havendo como se olvidar do que preconiza o art. 100, § 3º, da Cártula 

Magna c/c art. 87 do ADCT, pois com o advento da Lei nº 10.259/2001 as 

obrigações de pequeno valor passaram a ser definidas - para fins do 

indigitado art. 100, § 3º - pelo mesmo parâmetro estabelecido como limite 

para a competência dos Juizados Especiais Federais (60 salários 

mínimos), razão pela qual DETERMINO a escrivania que expeça oficio 

requisitório de pequeno valor, observando as instruções normativas e os 

formulários emanados pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. 

2. Antes da expedição do ofício acima, deverá a Fazenda Pública do 

Município de Barra do Garças/MT ser intimada para se manifestar quanto 

aos cálculos no prazo de 30 (trinta) dias. 3. Ademais, no mesmo prazo, 

deve cumprir a obrigação de fazer estipulada na sentença, consistente em 

elevar a autora para o Nível 4 e Classe C, bem como, passar a constar 

como novo salário o montante de R$1.516,86 (mil, quinhentos e dezesseis 

reais e oitenta e seis centavos), sob pena de multa diária na razão de R$ 

200,00 (duzentos reais), podendo embargar a presente execução no 

prazo de 15 (quinze) dias, contados da data em que ocorrer a efetiva 

intimação (inteligência do art. 915, caput, c/c artigo 231, § 3º, ambos do 

CPC). 4. No ato da intimação a parte deverá ser devidamente identificada e 

informada que no caso de eventual descumprimento, poderá responder 

pela prática do crime de desobediência, além de penalização por litigância 

de má-fé, nos termos do § 3º do referido artigo 536 do CPC. 5. Expeça-se 

o necessário. 6. Intime-se. 7. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002123-32.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ABENILSON FERNANDES DA SILVA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUNIO CESAR COELHO DA SILVA OAB - MT0019199A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos. 1. Antes de apreciar o requerimento de tutela provisória de 

urgência determino à parte autora que, no prazo de 15 (quinze) dias, junte 

nos autos comprovante de endereço (contrato de locação, conta de água, 

energia, boleto bancário, etc.) em nome próprio e contemporâneo a data 

do manejo da ação, sob pena de indeferimento da inicial. Desde já saliento 

que singela declaração não se prestará ao desiderato pretendido, 

culminando na extinção propalada. 2. Intime-se. 3. Determino a imediata 

suspensão da audiência de conciliação anteriormente aprazada. 4. 

Transcorrido o lapso temporal alhures grafado, faça conclusos. 5. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000053-42.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO(A))

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAG S.A. MEIOS DE PAGAMENTO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE FONSECA DE MELLO OAB - SP222219 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- INTIME-SE a parte exequente para que se manifeste acerca dos 

embargos à execução manejados pelo executado, no prazo de 05 (cinco) 

dias. 2- Após, faça os autos conclusos para deliberações. 3- 

CUMPRA-SE.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000693-45.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

UELITON LOPES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR OAB - MT0009353A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos etc. 1. Inicialmente ordeno à secretaria que se atente à nova etapa 

processual, promovendo as alterações necessárias no sistema. 2. Tendo 

em vista o não cumprimento de sentença por parte da executada, bem 

como os pedidos confeccionados pela parte exequente, em observância 

ao disposto no art. 52, da Lei n.º 9.099/1995 interpretado em conjunto com 

o art. 513 do CPC, observando os princípios orientadores da celeridade e 

da informalidade, DETERMINO seja intimada a parte executada para no 

prazo previsto no art. 523 do CPC, ou seja, em 15 (quinze) dias, efetue o 

pagamento referente à sua condenação, sob pena da mesma incorrer no 

acréscimo da multa de 10% (dez por cento) do montante cobrado, bem 

como 10% (dez por cento) à título de honorários advocatícios, nos termos 

do § 1º do mencionado artigo 523. 3. Ultrapassado o prazo acima e não 

tendo ocorrido o cumprimento da obrigação, faça conclusos para penhora 

por meio das ferramentas eletrônicas. 4. Expeça-se o necessário. 5. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011625-41.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & SOUSA DISTRIBUICAO LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIEZER FERREIRA DE SOUSA OAB - GO0046353A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UBALDO SOUSA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PABLO LEONARDO CANTUARIO DE ABREU OAB - MT0021440A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Expeça-se novo mandado de penhora, avaliação e remoção 

na forma da decisão de ID nº 7727881, observando-se o endereço 

informado na petição e ID nº 12253014. 2. Intime-se. 3. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011222-38.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LEIDINALVA CORREA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RODRIGUES DE SOUZA OAB - MT0005876A (ADVOGADO(A))

CLAUDIA PEREIRA DOS SANTOS NEVES OAB - MT20056/O 

(ADVOGADO(A))

GILMAR MOURA DO NASCIMENTO OAB - MT19048/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos etc. 1. Inicialmente ordeno à secretaria que se atente à nova etapa 

processual, promovendo as alterações necessárias no sistema. 2. Tendo 

em vista o não cumprimento de sentença por parte da executada, bem 

como os pedidos confeccionados pela parte exequente, em observância 

ao disposto no art. 52, da Lei n.º 9.099/1995 interpretado em conjunto com 

o art. 513 do CPC, observando os princípios orientadores da celeridade e 

da informalidade, DETERMINO seja intimada a parte executada para no 

prazo previsto no art. 523 do CPC, ou seja, em 15 (quinze) dias, efetue o 

pagamento referente à sua condenação, sob pena da mesma incorrer no 

acréscimo da multa de 10% (dez por cento) do montante cobrado, bem 

como 10% (dez por cento) à título de honorários advocatícios, nos termos 

do § 1º do mencionado artigo 523. 3. Ultrapassado o prazo acima e não 

tendo ocorrido o cumprimento da obrigação, faça conclusos para penhora 
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por meio das ferramentas eletrônicas. 4. Expeça-se o necessário. 5. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001882-92.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SUZANA SOARES DE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IZADORA LOPES NOGUEIRA REIS OAB - MT0021035A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MG79757 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc 1- Ante a petição de ID nº 15955031, DETERMINO a parte 

autora que comprove em 05 (cinco) dias a hipossuficiência por si bradada 

com esteio na Lei 1.060/1950, para usufruir das benesses previstas no 

aludido diploma. 2- Intime-se. 3- Cumpra-se

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011542-25.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO MARCIO RABAIOLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADI TEREZINHA MARTINI OAB - MT0003306A (ADVOGADO(A))

TANIA DE FATIMA FANTE CRUZ OAB - MT0003378A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE DE ALMEIDA BRITO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAIME RODRIGUES NETO OAB - MT0006318S (ADVOGADO(A))

SIMIRAMY BUENO DE CASTRO OAB - MT0005880S (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

FABIANA NAPOLIS COSTA OAB - MT0015569A (ADVOGADO(A))

VANIA MORAES DE ALMEIDA (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Intime-se a parte autora para manifestar quanto ao ofício de 

ID nº 16682665, no prazo de 05 (cinco) dias. 2. Transcorrido o prazo, faça 

conclusos. 3. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002088-09.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON PIRES ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc 1- Ante a petição de ID nº 15690463, DETERMINO a parte 

autora que comprove em 05 (cinco) dias a hipossuficiência por si bradada 

com esteio na Lei 1.060/1950, para usufruir das benesses previstas no 

aludido diploma. 2- Intime-se. 3- Cumpra-se

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001133-75.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JONIVON RIBEIRO DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBSON OLIVEIRA COSTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos. 1. Certifique-se quanto ao trânsito em julgado da sentença de ID nº 

14508655. 2. Após, intimem-se as partes do trânsito em julgado. 3. Nada 

mais sendo requerido no prazo de 05 (cinco) dias, arquive-se. 4. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011964-05.2013.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOELEY RAIMUNDO DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON SIMON BATISTA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO RODRIGUES DE SOUZA OAB - MT0005876A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos. 1- Intime-se a parte autora para que se manifeste acerca do 

documento de ID nº 15271583 no prazo de 10 (dez) dias. 2- Transcorrido 

o prazo, faça conclusos. 3- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011666-76.2014.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA ALVARENGA PORTELLA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS AURELIO RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT0017066A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GLOBAL EXPRESS (EXECUTADO)

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KASSIM SCHNEIDER RASLAN OAB - MG0080722A (ADVOGADO(A))

RAFAEL GOOD GOD CHELOTTI OAB - MG0139387A (ADVOGADO(A))

ANA CAROLINA REMIGIO DE OLIVEIRA OAB - MG0086844A 

(ADVOGADO(A))

MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA OAB - MG0063440A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- intime-se a parte autora para apresentar cálculo atualizado da dívida, 

viabilizando assim a constrição de ativos financeiros. Na mesma 

oportunidade deverá informar o CPF/CNPJ das partes requeridas, caso 

seja divergente do que consta cadastro no sistema. 2- Ultrapassado o 

prazo de 05 (cinco) dias, faça conclusos. 3- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001622-78.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

NL SENTINELLO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KASSYO REZENDE BARCELOS OAB - MT0015260A (ADVOGADO(A))

EURIPEDES FERREIRA MARTINS JUNIOR OAB - MT0020393A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GRAN-SUL INDUSTRIA E COMERCIO DE GRANITOS E MARMORES LTDA 

(REQUERIDO)

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1- Diante da petição de ID nº 16830579, DETERMINO à 

Secretaria do Juizado Especial Cível que agende novamente audiência de 

tentativa de conciliação, nos moldes do art. 16 da Lei 9.099/1995 (LJESP). 

2- Proceda à citação pessoal da parte requerida - na forma preconizada 

pelo art. 18, I, da LJESP, para comparecimento à audiência de conciliação 

(LJESP, art. 18, § 1º), oportunidade em que poderá contestar a ação em 

uma das formas preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo facultada a 

formulação de pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo a citação 

conter em seu bojo a ressalva de que o não comparecimento à sessão de 

conciliação, ou à audiência de instrução e julgamento, implica na 

presunção de verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, art. 
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20), com julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo 

correio deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 3- Cientifique 

à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do art. 9º da 

Lei 9.099/1995. 4- Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, da LJESP, 

cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 5- Intime-se 

observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 6- Em último caso, havendo 

necessidade, expeça-se carta precatória (devidamente instruída com a 

contrafé da inicial) solicitando os préstimos do juízo deprecado no sentido 

de citar a parte requerida, se possível no prazo de 10 (dez) dias antes da 

audiência a ser realizada (aplicação, por analogia, do art. 277 do CPC), 

consignando em seu bojo nossas homenagens. 7- Expeça-se o 

necessário. 8- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002033-24.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO FIORESE NETO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA KELLY CHAVES SBRISSA ABUD OAB - MT0008963A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RUBENS ALVES NERES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos. 1. Processo regido pelo artigo 53 da Lei 9.099/95. 2. A vestibular 

está devidamente acompanhada de título executivo e demonstrativo 

atualizado do débito, preenchendo, assim, os requisitos específicos 

preconizados pelo artigo 798 do Diploma Processual Civil, não sendo caso 

de se aplicar o art. 801 do mesmo codex, razão pela qual recebo a 

presente dando continuidade à atividade jurisdicional deste juízo. 3. 

Inicialmente, consubstanciado no enunciado 126 do FONAJE, ORDENO que 

a parte exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente o título 

executivo original junto à secretaria deste juizado especial, que será 

devidamente conferido e carimbado pelo Gestor Judiciário, sob pena de 

extinção e arquivamento do feito. 4. Concretizada tal diligência, 

DETERMINO a Secretaria do Juizado Especial Cível que proceda à citação 

pessoal da parte devedora, por meio do oficial de justiça, para efetuar o 

pagamento do débito no prazo de 03 (três) dias. Havendo pronto e integral 

pagamento promova a conclusão dos autos para extinção da execução 

por sentença logo em seguida, conforme inteligência do art. 924, inciso I, 

c/c o art. 925, ambos do CPC. 5. Por outro lado, não havendo o pagamento 

da dívida no aludido prazo, ou amortização meramente parcial, igualmente 

promova a conclusão dos autos para utilização dos sistemas on-line 

colimando penhora de bens, cuja frustração encetará a penhora por meio 

de diligências a serem promovidas por Oficial de Justiça. 6. Expeça-se o 

necessário. 7. Intime-se. 8. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002029-84.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CENTRO EDUCACIONAL PRESBITERIANO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS YVANHOE BRAGA MOURA OAB - MT25327/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ISMENIA VANESSA DE ASSIS SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos. 1. Processo regido pelo artigo 53 da Lei 9.099/95. 2. A vestibular 

está devidamente acompanhada de título executivo e demonstrativo 

atualizado do débito, preenchendo, assim, os requisitos específicos 

preconizados pelo artigo 798 do Diploma Processual Civil, não sendo caso 

de se aplicar o art. 801 do mesmo codex, razão pela qual recebo a 

presente dando continuidade à atividade jurisdicional deste juízo. 3. 

Inicialmente, consubstanciado no enunciado 126 do FONAJE, ORDENO que 

a parte exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente o título 

executivo original junto à secretaria deste juizado especial, que será 

devidamente conferido e carimbado pelo Gestor Judiciário, sob pena de 

extinção e arquivamento do feito. 4. Concretizada tal diligência, 

DETERMINO a Secretaria do Juizado Especial Cível que proceda à citação 

pessoal da parte devedora, por meio do oficial de justiça, para efetuar o 

pagamento do débito no prazo de 03 (três) dias. Havendo pronto e integral 

pagamento promova a conclusão dos autos para extinção da execução 

por sentença logo em seguida, conforme inteligência do art. 924, inciso I, 

c/c o art. 925, ambos do CPC. 5. Por outro lado, não havendo o pagamento 

da dívida no aludido prazo, ou amortização meramente parcial, igualmente 

promova a conclusão dos autos para utilização dos sistemas on-line 

colimando penhora de bens, cuja frustração encetará a penhora por meio 

de diligências a serem promovidas por Oficial de Justiça. 6. Expeça-se o 

necessário. 7. Intime-se. 8. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001482-78.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROY ROGER DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Cuida-se de processo remetido pela instância superior 

diretamente a este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as 

intimações eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os 

atos necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. 2. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001184-86.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARTA MEDRADO DE PAULO VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Cuida-se de processo remetido pela instância superior 

diretamente a este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as 

intimações eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os 

atos necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. 2. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001089-22.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

IARA LOPES DE ANDRADE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELISANGELA ABREU SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SIMIRAMY BUENO DE CASTRO OAB - MT0005880S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Intime-se a parte autora para que esclareça os valores constantes em 

petitório, apresentando cálculo atualizado pormenorizado da dívida, 

viabilizando assim a constrição de ativos financeiros, vez que a petição 

anterior passou ao largo do tema. Na mesma oportunidade deverá informar 

o CPF da parte requerida, caso seja divergente do que consta cadastro no 

sistema. 2- Ultrapassado o prazo de 05 (cinco) dias, faça conclusos. 3- 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002110-33.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:
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BARRAFORTE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO CARVALHO DA MOTA OAB - MT0013302S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO ASSIS DA COSTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos. 1. Determino ao patrono da parte autora que, no prazo de 15 

(quinze) dias, junte nos autos instrumento procuratório, sob pena de 

extinção. 2. Intime-se. 3. Transcorrido o lapso temporal alhures grafado, 

faça conclusos. 4. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000071-63.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LEDIANE ARRUDA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO BORTOLANZA OAB - MT0021716A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Cuida-se de processo remetido pela instância superior 

diretamente a este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as 

intimações eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os 

atos necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. 2. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011617-35.2014.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROSALINA ALVES DA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

COMERCIAL ALIANCA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAXSUEL VALADAO ANDRADE OAB - MT17296/O (ADVOGADO(A))

FERNANDO RODRIGUES DA SILVA ALVES COSTA OAB - GO0021154A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Não tendo ocorrido o pagamento da dívida e restando infrutífera a 

utilização dos sistemas eletrônicos de constrição de bens, necessário se 

faz a penhora, avaliação e remoção de bens do devedor. Registro que 

uma vez não sendo mais possível a prisão civil do depositário infiel, as 

execuções têm sido frustradas após a penhora com o desvio do bem por 

parte de quem é executado, o que motiva a remoção aqui preconizada, 

conforme autoriza o artigo 840, II, do CPC. Assim sendo, caso o digno 

oficial de justiça logre encontrar bens passíveis de satisfazer a dívida, 

deverá removê-los para o depósito judicial desta comarca. Na hipótese da 

remoção implicar em despesas para o transporte dos bens, deverão elas 

ser arcadas pela parte autora, contudo de imediato caberá ao oficial de 

justiça ponderá-las e acrescê-las à dívida, ampliando o rol de bens 

constritos para custeá-las. Assim sendo, expeça-se mandado de 

penhora, avaliação e remoção, cabendo ao oficial de justiça proceder à 

penhora e remoção de tantos bens quantos bastem para amortização da 

dívida, realizando suas avaliações (art. 523, § 3º do CPC c/c o art. 52, 

caput, da Lei 9.099/95), indagando se a parte executada pretende dá-los 

como pagamento da dívida. 2- Na hipótese de não encontrar-se quaisquer 

bens penhoráveis (antes de ocorrer a extinção do feito – art. 53, §4º, da 

Lei dos Juizados Especiais Estaduais), o oficial de justiça descreverá na 

certidão todos os bens que guarnecem a residência ou estabelecimento 

do Devedor (art. 836, § 1º e § 2º, do CPC). 3- Em caso de não pagamento 

do débito, após a lavratura do termo de penhora, se for o caso, intime-se o 

devedor que poderá impugnar – embargar – (art. 52, inciso IX da Lei 

9.099/1995) a presente execução, podendo aventar as matérias 

catalogadas no art. 52, inciso IX, da lei em apreço, bem como as insertas 

no art. 525, do CPC. 4- Ao penhorar bens do devedor, oriente-se o digno 

oficial de justiça pelo disposto nos artigos 831 usque 836 do CPC, 

lavrando o competente auto nos moldes do artigo 838 do mesmo código. 

Se a parte executada fechar as portas da “casa” a fim de obstar a 

penhora de bens, o oficial deverá comunicar o fato ao juiz solicitando-lhe a 

ordem de arrombamento (art. 846 do CPC). 5- Existindo bens gravados de 

ônus reais, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, 

independentemente de nomeação (art. 842 do CPC). Não sendo possível 

localizar a parte executada para a intimação da penhora, competirá ao 

oficial certificar detalhadamente as diligências realizadas, caso em que 

este magistrado poderá dispensar a intimação ou determinar novas 

diligências, consoante inteligência do artigo 841 do CPC c/c 53 e seguinte 

da Lei n.º 9.099/1995. Não tendo a parte executada bens neste foro, dê 

vida ao art. 845 do CPC. 6- DEFIRO as benesses do art. 212, §2º, do CPC, 

outorgando ao oficial de justiça as prerrogativas ali insculpidas. 7- Em 

caso de não pagamento do débito, após a lavratura do termo de penhora, 

se for o caso, agende a Secretaria data para audiência de conciliação 

conforme preconiza o art. 53, § 1º, da Lei 9.099/1995, intimando o devedor 

com antecedência do respectivo ato, que na ocasião poderá impugnar – 

embargar – (art. 53, § 2º), por escrito ou oralmente a presente execução, 

podendo aventar as matérias catalogadas no art. 52, inciso IX, da lei em 

apreço, bem como no art. 917 da Lei Instrumentária Civil. Caso o senhor 

meirinho não encontre o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o 

processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos que 

escoltaram a inicial mediante recibo nos autos e certificação, conforme 

dicção do art. 53, §4º, da Lei do Juizado Especial. 8- Intime-se. 9- 

Expeça-se o necessário. 10- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002121-96.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JANIO RAMOS VARJAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Cuida-se de processo remetido pela instância superior 

diretamente a este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as 

intimações eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os 

atos necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. 2. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001485-33.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

UIRES GOMES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Cuida-se de processo remetido pela instância superior 

diretamente a este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as 

intimações eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os 

atos necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. 2. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1000340-39.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ZILDINETE MENDES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU OAB - MT0015984A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Cuida-se de processo remetido pela instância superior 

diretamente a este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as 

intimações eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os 

atos necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. 2. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001256-73.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

IDELMAR FERREIRA DE QUEIROZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Cuida-se de processo remetido pela instância superior 

diretamente a este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as 

intimações eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os 

atos necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. 2. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011396-47.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMAR COSTA OAB - MT0011399A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - SC0008927A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Cuida-se de processo remetido pela instância superior 

diretamente a este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as 

intimações eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os 

atos necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. 2. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001174-42.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMAR OLIVEIRA DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Cuida-se de processo remetido pela instância superior 

diretamente a este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as 

intimações eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os 

atos necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. 2. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010695-86.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

GENESIO JOSE DOS SANTOS JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EURIPEDES FERREIRA MARTINS JUNIOR OAB - MT0020393A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L L CONSTRUTORA LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SANDRO LUIS COSTA SAGGIN OAB - MT0005734A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Intime-se a parte autora para apresentar cálculo atualizado da dívida, 

viabilizando assim a constrição de ativos financeiros. Na mesma 

oportunidade deverá informar o CPF da parte requerida, caso seja 

divergente do que consta cadastro no sistema. 2- Ultrapassado o prazo 

de 05 (cinco) dias, faça conclusos. 3- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8012693-60.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DELMONDES DO NASCIMENTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO BARROS ALVES LIMA OAB - MT0016747A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAIO DAVID DE CAMPOS SOUZA OAB - SP0347451A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Em atenção ao pleito da parte exequente, cumpre-nos esclarecer que 

este gabinete utiliza-se de todas as ferramentas disponíveis para 

constrição de bens, valendo-se inicialmente do BacenJud que, uma vez 

infrutífero, passa-se então à pesquisa no sistema Renajud, valendo-se e 

por fim do Infojud, sistemas estes que, dos quais, somente o BacenJud 

faz emissão de detalhamento da ordem, eis porque não se faz juntada do 

documento de comprovação dos demais. 2- Posto isto, indefiro o pleito da 

parte exequente e DETERMINO o cumprimento integral da decisão de 

penhora de bens do devedor anteriormente deferida. 3- Intime-se. 4- 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8012324-32.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CLARO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVELYN PAULA ROCHA MARCOLAN (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX FERNANDES MOREIRA OAB - GO0034685A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos etc. 1. Inicialmente ordeno à secretaria que se atente à nova etapa 

processual, promovendo as alterações necessárias no sistema. 2. Tendo 

em vista o não cumprimento de sentença por parte da executada, bem 
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como os pedidos confeccionados pela parte exequente, em observância 

ao disposto no art. 52, da Lei n.º 9.099/1995 interpretado em conjunto com 

o art. 513 do CPC, observando os princípios orientadores da celeridade e 

da informalidade, DETERMINO seja intimada a parte executada para no 

prazo previsto no art. 523 do CPC, ou seja, em 15 (quinze) dias, efetue o 

pagamento referente à sua condenação, sob pena da mesma incorrer no 

acréscimo da multa de 10% (dez por cento) do montante cobrado, bem 

como 10% (dez por cento) à título de honorários advocatícios, nos termos 

do § 1º do mencionado artigo 523. 3. Ultrapassado o prazo acima e não 

tendo ocorrido o cumprimento da obrigação, faça conclusos para penhora 

por meio das ferramentas eletrônicas. 4. Expeça-se o necessário. 5. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000003-50.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO MOREIRA ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EURIPEDES FERREIRA MARTINS JUNIOR OAB - MT0020393A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Cumpra-se o despacho de ID nº 16617476. 2. Expeça-se o 

necessário. 3. Intime-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002018-55.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ LIMA MEIRELLES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL JARA BIGIO OAB - MT20194/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

QUALIFRIG ALIMENTOS S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Inexistindo pedido de tutela antecipada, determino a 

continuidade do feito com a consequente realização da audiência de 

conciliação designada. 2. Intime-se. 3. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000292-80.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DORACINA BARBOSA DE MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU OAB - MT0015984A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Cuida-se de processo remetido pela instância superior 

diretamente a este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as 

intimações eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os 

atos necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. 2. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000311-86.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO RIBEIRO LINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDEIR RIBEIRO DE JESUS OAB - MT0015269S (ADVOGADO(A))

JOSIAS ALVES VITOR TRINDADE OAB - MT16506/O (ADVOGADO(A))

ISABELLE DE BAPTISTA OAB - MT19065/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DECOLAR. COM LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE AVELLAR FANTINI OAB - SP333629 (ADVOGADO(A))

JOAO BATISTA DE LIMA JUNIOR OAB - SP317336 (ADVOGADO(A))

KELLY BARBOSA NISHIMURA OAB - SP324600 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Cuida-se de processo remetido pela instância superior 

diretamente a este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as 

intimações eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os 

atos necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. 2. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000936-23.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DALTON PERES CAMARA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALAIANY FIGUEIREDO SILVA DE FREITAS OAB - MT0017912A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Cuida-se de processo remetido pela instância superior 

diretamente a este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as 

intimações eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os 

atos necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. 2. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000375-62.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO ALBERTONI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Cuida-se de processo remetido pela instância superior 

diretamente a este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as 

intimações eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os 

atos necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. 2. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002053-15.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

L T REIS PECAS E SERVICOS MECANICOS - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS DE MORAIS OLIVEIRA OAB - GO0034487A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO LUIZ MOREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Inexistindo pedido de tutela antecipada, determino a 

continuidade do feito com a consequente realização da audiência de 
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conciliação designada. 2. Intime-se. 3. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002077-43.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLENE A DE OLIVEIRA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATASHA CYNTHIA CANDIDA PEREIRA OAB - MT23329/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KARINA ELAINE DE CARVALHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1-Tendo em vista já ter sido aprazada audiência de 

conciliação, proceda à citação pessoal da(s) parte(s) requerida(s) - na 

forma preconizada pelo art. 18, I, da LJESP, para comparecimento à 

audiência de conciliação (LJESP, art. 18, § 1º), oportunidade em que 

poderá contestar a ação em uma das formas preconizadas pelo art. 30 da 

LJESP, sendo facultada a formulação de pedidos contrapostos (LJESP, 

art. 31), devendo a citação conter em seu bojo a ressalva de que o não 

comparecimento à sessão de conciliação, ou à audiência de instrução e 

julgamento, implica na presunção de verdadeiros os fatos alegados no 

pedido inicial (LJESP, art. 20), com julgamento imediato da causa (LJESP, 

art. 23). A citação pelo correio deverá mencionar que a parte será 

considerada citada independentemente de ter recebido o aviso em mão 

própria. 2-Cientifique à(s) parte(s) demandada(s) dos termos contidos nos 

§§ 1º usque 4º, do art. 9º da Lei 9.099/1995. 3-Se frustrada a citação por 

correio, art. 18, I, da LJESP, cite-se na forma do inciso II do dispositivo em 

apreço. 4-Intime-se observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 5-Em 

último caso, havendo necessidade, expeça-se carta precatória 

(devidamente instruída com a contrafé da inicial) solicitando os préstimos 

do juízo deprecado no sentido de citar a(s) parte(s) requerida(s), se 

possível no prazo de 20 (vinte) dias antes da audiência a ser realizada 

(aplicação, por analogia, do art. 334 do CPC), consignando em seu bojo 

nossas homenagens. 6-Expeça-se o necessário. 7-Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002076-58.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLENE A DE OLIVEIRA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATASHA CYNTHIA CANDIDA PEREIRA OAB - MT23329/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TATIANA CRISTINA ALVES DE MORAES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1-Tendo em vista já ter sido aprazada audiência de 

conciliação, proceda à citação pessoal da(s) parte(s) requerida(s) - na 

forma preconizada pelo art. 18, I, da LJESP, para comparecimento à 

audiência de conciliação (LJESP, art. 18, § 1º), oportunidade em que 

poderá contestar a ação em uma das formas preconizadas pelo art. 30 da 

LJESP, sendo facultada a formulação de pedidos contrapostos (LJESP, 

art. 31), devendo a citação conter em seu bojo a ressalva de que o não 

comparecimento à sessão de conciliação, ou à audiência de instrução e 

julgamento, implica na presunção de verdadeiros os fatos alegados no 

pedido inicial (LJESP, art. 20), com julgamento imediato da causa (LJESP, 

art. 23). A citação pelo correio deverá mencionar que a parte será 

considerada citada independentemente de ter recebido o aviso em mão 

própria. 2-Cientifique à(s) parte(s) demandada(s) dos termos contidos nos 

§§ 1º usque 4º, do art. 9º da Lei 9.099/1995. 3-Se frustrada a citação por 

correio, art. 18, I, da LJESP, cite-se na forma do inciso II do dispositivo em 

apreço. 4-Intime-se observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 5-Em 

último caso, havendo necessidade, expeça-se carta precatória 

(devidamente instruída com a contrafé da inicial) solicitando os préstimos 

do juízo deprecado no sentido de citar a(s) parte(s) requerida(s), se 

possível no prazo de 20 (vinte) dias antes da audiência a ser realizada 

(aplicação, por analogia, do art. 334 do CPC), consignando em seu bojo 

nossas homenagens. 6-Expeça-se o necessário. 7-Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001968-29.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA SILVA OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBSON OLIVEIRA COSTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos. 1. Processo regido pelo artigo 53 da Lei 9.099/95. 2. A vestibular 

está devidamente acompanhada de título executivo e demonstrativo 

atualizado do débito, preenchendo, assim, os requisitos específicos 

preconizados pelo artigo 798 do Diploma Processual Civil, não sendo caso 

de se aplicar o art. 801 do mesmo codex, razão pela qual recebo a 

presente dando continuidade à atividade jurisdicional deste juízo. 3. 

Inicialmente, consubstanciado no enunciado 126 do FONAJE, ORDENO que 

a parte exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente o título 

executivo original junto à secretaria deste juizado especial, que será 

devidamente conferido e carimbado pelo Gestor Judiciário, sob pena de 

extinção e arquivamento do feito. 4. Concretizada tal diligência, 

DETERMINO a Secretaria do Juizado Especial Cível que proceda à citação 

pessoal da parte devedora, por meio do oficial de justiça, para efetuar o 

pagamento do débito no prazo de 03 (três) dias. Havendo pronto e integral 

pagamento promova a conclusão dos autos para extinção da execução 

por sentença logo em seguida, conforme inteligência do art. 924, inciso I, 

c/c o art. 925, ambos do CPC. 5. Por outro lado, não havendo o pagamento 

da dívida no aludido prazo, ou amortização meramente parcial, igualmente 

promova a conclusão dos autos para utilização dos sistemas on-line 

colimando penhora de bens, cuja frustração encetará a penhora por meio 

de diligências a serem promovidas por Oficial de Justiça. 6. Expeça-se o 

necessário. 7. Intime-se. 8. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002133-76.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CASANOVA & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

wilson massaiuki sio junior OAB - MT0009661S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BARBOSA E MACHADO LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos. 1. Cumpra-se conforme deprecado. 2. Após, devolva-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002126-84.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA MARTINS PEREIRA EIRELI - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATASHA CYNTHIA CANDIDA PEREIRA OAB - MT23329/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSIENE DA SILVA MELO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos. 1. Processo regido pelo artigo 53 da Lei 9.099/95. 2. A vestibular 

está devidamente acompanhada de título executivo e demonstrativo 

atualizado do débito, preenchendo, assim, os requisitos específicos 

preconizados pelo artigo 798 do Diploma Processual Civil, não sendo caso 

de se aplicar o art. 801 do mesmo codex, razão pela qual recebo a 

presente dando continuidade à atividade jurisdicional deste juízo. 3. 

Inicialmente, consubstanciado no enunciado 126 do FONAJE, ORDENO que 

a parte exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente o título 

executivo original junto à secretaria deste juizado especial, que será 

devidamente conferido e carimbado pelo Gestor Judiciário, sob pena de 

extinção e arquivamento do feito. 4. Concretizada tal diligência, 

DETERMINO a Secretaria do Juizado Especial Cível que proceda à citação 

pessoal da parte devedora, por meio do oficial de justiça, para efetuar o 

pagamento do débito no prazo de 03 (três) dias. Havendo pronto e integral 

pagamento promova a conclusão dos autos para extinção da execução 

por sentença logo em seguida, conforme inteligência do art. 924, inciso I, 

c/c o art. 925, ambos do CPC. 5. Por outro lado, não havendo o pagamento 

da dívida no aludido prazo, ou amortização meramente parcial, igualmente 

promova a conclusão dos autos para utilização dos sistemas on-line 
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colimando penhora de bens, cuja frustração encetará a penhora por meio 

de diligências a serem promovidas por Oficial de Justiça. 6. Expeça-se o 

necessário. 7. Intime-se. 8. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002124-17.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA MARTINS PEREIRA EIRELI - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATASHA CYNTHIA CANDIDA PEREIRA OAB - MT23329/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JANETE PRATES DE ALMEIDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos. 1. Processo regido pelo artigo 53 da Lei 9.099/95. 2. A vestibular 

está devidamente acompanhada de título executivo e demonstrativo 

atualizado do débito, preenchendo, assim, os requisitos específicos 

preconizados pelo artigo 798 do Diploma Processual Civil, não sendo caso 

de se aplicar o art. 801 do mesmo codex, razão pela qual recebo a 

presente dando continuidade à atividade jurisdicional deste juízo. 3. 

Inicialmente, consubstanciado no enunciado 126 do FONAJE, ORDENO que 

a parte exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente o título 

executivo original junto à secretaria deste juizado especial, que será 

devidamente conferido e carimbado pelo Gestor Judiciário, sob pena de 

extinção e arquivamento do feito. 4. Concretizada tal diligência, 

DETERMINO a Secretaria do Juizado Especial Cível que proceda à citação 

pessoal da parte devedora, por meio do oficial de justiça, para efetuar o 

pagamento do débito no prazo de 03 (três) dias. Havendo pronto e integral 

pagamento promova a conclusão dos autos para extinção da execução 

por sentença logo em seguida, conforme inteligência do art. 924, inciso I, 

c/c o art. 925, ambos do CPC. 5. Por outro lado, não havendo o pagamento 

da dívida no aludido prazo, ou amortização meramente parcial, igualmente 

promova a conclusão dos autos para utilização dos sistemas on-line 

colimando penhora de bens, cuja frustração encetará a penhora por meio 

de diligências a serem promovidas por Oficial de Justiça. 6. Expeça-se o 

necessário. 7. Intime-se. 8. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000250-31.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EURICO ELMO PINHEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EURIPEDES FERREIRA MARTINS JUNIOR OAB - MT0020393A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos. 1- Diante da diligência infrutífera, DEFIRO o pleito de ID nº 

16952312, no sentido de que o Sr. Oficial de Justiça entre em contato via 

telefone com o procurador do Município de General Carneiro, conforme 

número informado na manifestação, antes da realização do ato, para 

facilitar a intimação. 2- Intime-se a parte executada nos termos do 

despacho de ID nº 16283892. 3- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002089-57.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

GERVALDINA CORDEIRO MANICOBA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Inexistindo pedido de tutela antecipada, determino a 

continuidade do feito com a consequente realização da audiência de 

conciliação designada. 2. Intime-se. 3. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8012044-95.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA FERREIRA REZENDE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EURIPEDES FERREIRA MARTINS JUNIOR OAB - MT0020393A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAIO DAVID DE CAMPOS SOUZA OAB - SP0347451A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- A constrição de ativos financeiros que logre a totalidade da dívida 

executada vale por si só como penhora, bastando intimar as partes do 

respectivo resultado, não reclamando nenhuma outra providência 

burocrática. Neste sentido já se manifestou o STJ: PROCESSO CIVIL. 

RECURSO ESPECIAL. PENHORA ON-LINE. BACEN-JUD. ART. 655-A E 659, 

§ 6°, DO CPC. PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO. IMPRESCINDÍVEL A 

INTIMAÇÃO DO ATO DE CONSTRIÇÃO. FORMALIZAÇÃO POR MEIO DE 

PEÇAS EXTRAÍDAS DO PRÓPRIO SISTEMA. DESNECESSIDADE DE 

POSTERIOR LAVRATURA DE TERMO OU AUTO DE PENHORA NOS 

AUTOS. 1. A partir do ato processual executivo da penhora, há a 

constrição de parcela do patrimônio do executado - afetada com o 

propósito de garantia e pagamento do débito -, recaindo sobre tantos bens 

quantos bastem para quitação do valor devido (CPC, art. 659). 2. No 

tocante à penhora on line, trata-se de procedimento por meio do qual o 

juízo, a partir de ordem eletrônica, obtém, por meio de convênio de 

cooperação técnico-institucional com o Banco Central do Brasil (sistema 

Bacen-jud), o acesso a informações sobre depósitos bancários do 

executado, bem como permite o bloqueio de quantias correspondentes ao 

valor devido. 3. Inegavelmente, o espírito do legislador, ao prever referida 

ferramenta, foi o de, orientado pela economia processual, imprimir maior 

celeridade e efetividade à tramitação dos feitos executivos, satisfazendo 

o direito do credor com a utilização de mínima atividade processual, o que 

se percebe na própria exposição de motivos da Lei n. 11.382/2006, pela 

qual se demonstrou a prevalência pelo informalismo. Esta também foi a 

linha trilhada pela Resolução n. 61/2008 do CNJ, que disciplinou o 

procedimento. 4. É correto o entendimento que acaba por afastar o 

formalismo e, ao mesmo tempo, confere celeridade e segurança ao ato 

processual da penhora eletrônica, reconhecendo ao documento gerado 

pelo próprio sistema Bacen-jud como apto a atender a formalidade mínima 

necessária, justamente por preencher os requisitos previstos no art.665 

do códex processual. 5. Isso porque os atos de constrição se 

materializam em peças extraídas do próprio sistema (Bancen-jud), 

notadamente capazes de levar ao conhecimento das partes todas as 

informações referentes ao ato de afetação patrimonial (CPC, art. 664), 

atendendo os objetivos da formalização da penhora (dar conhecimento ao 

executado de como, quando e onde se deu a constrição, nome do credor, 

descrição do valor bloqueado e da conta objeto de constrição, dentre 

outros). 6. Desnecessária, portanto, a lavratura de auto ou termo de 

penhora específico, justamente por servir como documento comprobatório 

da feitura do bloqueio, produzindo os mesmos efeitos. 7. Destaca-se, 

desde já, que continua sendo imprescindível a formalização da penhora 

(nos termos expostos) e a intimação do executado da constrição 

efetivada para fins de impugnação (CPC, art. 475-J, § 1°), até porque a 

Segunda Seção do STJ já assentou que "diante da inexistência de 

depósito judicial espontâneo, imperioso que o cômputo do prazo para a 

impugnação se dê a partir da intimação da penhora on line" (EDcl na Rcl 

8.367/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 

25/09/2013, DJe 02/10/2013). 8. A própria Resolução n. 524 do Conselho 

da Justiça Federal - CJF corrobora com referido entendimento ao prever 

que "ao receber as respostas das instituições financeiras, o magistrado 

emitirá ordem judicial de transferência do valor da condenação para conta 

judicial, em estabelecimento oficial de crédito. O prazo para oposição de 

embargos ou recursos começará a contar da data da notificação, pelo 

juízo, à parte, do bloqueio efetuado em sua conta" (art. 8°, § 2º). 9. Na 

hipótese, o acórdão recorrido verificou que a recorrente fora devidamente 

intimado da penhora on-line, tendo o advogado tomado ciência expressa e 

inequívoca nos autos. Dessarte, verifica-se que cumpridas as exigências 

da intimação do executado (já que o advogado se deu por intimado), bem 

como da formalização da penhora eletrônica (documento com dados 
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assemelhados ao auto de penhora), não há falar em necessidade de 

lavratura de termo específico nem em nova intimação do executado 

(assinalando a conversão dos valores bloqueados em penhora) para 

apresentar impugnação. 10. Recurso especial não provido. (REsp 

1220410/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, 

julgado em 09/06/2015, DJe 30/06/2015) 2- Deste modo, intime-se as 

partes quanto ao resultado anexo ao presente despacho. 3- Ultrapassado 

o prazo legal, faça conclusos, cabendo à secretaria observar o enunciado 

abaixo grafado: ENUNCIADO 142 (Substitui o Enunciado 104) ? Na 

execução por título judicial o prazo para oferecimento de embargos será 

de quinze dias e fluirá da intimação da penhora (XXVIII Encontro ? 

Salvador/BA). 4- Expeça-se o necessário. 5- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8012354-67.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRESSA FERREIRA CABRAL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMIRAMY BUENO DE CASTRO OAB - MT0005880S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- A constrição de ativos financeiros que logre a totalidade da dívida 

executada vale por si só como penhora, bastando intimar as partes do 

respectivo resultado, não reclamando nenhuma outra providência 

burocrática. Neste sentido já se manifestou o STJ: PROCESSO CIVIL. 

RECURSO ESPECIAL. PENHORA ON-LINE. BACEN-JUD. ART. 655-A E 659, 

§ 6°, DO CPC. PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO. IMPRESCINDÍVEL A 

INTIMAÇÃO DO ATO DE CONSTRIÇÃO. FORMALIZAÇÃO POR MEIO DE 

PEÇAS EXTRAÍDAS DO PRÓPRIO SISTEMA. DESNECESSIDADE DE 

POSTERIOR LAVRATURA DE TERMO OU AUTO DE PENHORA NOS 

AUTOS. 1. A partir do ato processual executivo da penhora, há a 

constrição de parcela do patrimônio do executado - afetada com o 

propósito de garantia e pagamento do débito -, recaindo sobre tantos bens 

quantos bastem para quitação do valor devido (CPC, art. 659). 2. No 

tocante à penhora on line, trata-se de procedimento por meio do qual o 

juízo, a partir de ordem eletrônica, obtém, por meio de convênio de 

cooperação técnico-institucional com o Banco Central do Brasil (sistema 

Bacen-jud), o acesso a informações sobre depósitos bancários do 

executado, bem como permite o bloqueio de quantias correspondentes ao 

valor devido. 3. Inegavelmente, o espírito do legislador, ao prever referida 

ferramenta, foi o de, orientado pela economia processual, imprimir maior 

celeridade e efetividade à tramitação dos feitos executivos, satisfazendo 

o direito do credor com a utilização de mínima atividade processual, o que 

se percebe na própria exposição de motivos da Lei n. 11.382/2006, pela 

qual se demonstrou a prevalência pelo informalismo. Esta também foi a 

linha trilhada pela Resolução n. 61/2008 do CNJ, que disciplinou o 

procedimento. 4. É correto o entendimento que acaba por afastar o 

formalismo e, ao mesmo tempo, confere celeridade e segurança ao ato 

processual da penhora eletrônica, reconhecendo ao documento gerado 

pelo próprio sistema Bacen-jud como apto a atender a formalidade mínima 

necessária, justamente por preencher os requisitos previstos no art.665 

do códex processual. 5. Isso porque os atos de constrição se 

materializam em peças extraídas do próprio sistema (Bancen-jud), 

notadamente capazes de levar ao conhecimento das partes todas as 

informações referentes ao ato de afetação patrimonial (CPC, art. 664), 

atendendo os objetivos da formalização da penhora (dar conhecimento ao 

executado de como, quando e onde se deu a constrição, nome do credor, 

descrição do valor bloqueado e da conta objeto de constrição, dentre 

outros). 6. Desnecessária, portanto, a lavratura de auto ou termo de 

penhora específico, justamente por servir como documento comprobatório 

da feitura do bloqueio, produzindo os mesmos efeitos. 7. Destaca-se, 

desde já, que continua sendo imprescindível a formalização da penhora 

(nos termos expostos) e a intimação do executado da constrição 

efetivada para fins de impugnação (CPC, art. 475-J, § 1°), até porque a 

Segunda Seção do STJ já assentou que "diante da inexistência de 

depósito judicial espontâneo, imperioso que o cômputo do prazo para a 

impugnação se dê a partir da intimação da penhora on line" (EDcl na Rcl 

8.367/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 

25/09/2013, DJe 02/10/2013). 8. A própria Resolução n. 524 do Conselho 

da Justiça Federal - CJF corrobora com referido entendimento ao prever 

que "ao receber as respostas das instituições financeiras, o magistrado 

emitirá ordem judicial de transferência do valor da condenação para conta 

judicial, em estabelecimento oficial de crédito. O prazo para oposição de 

embargos ou recursos começará a contar da data da notificação, pelo 

juízo, à parte, do bloqueio efetuado em sua conta" (art. 8°, § 2º). 9. Na 

hipótese, o acórdão recorrido verificou que a recorrente fora devidamente 

intimado da penhora on-line, tendo o advogado tomado ciência expressa e 

inequívoca nos autos. Dessarte, verifica-se que cumpridas as exigências 

da intimação do executado (já que o advogado se deu por intimado), bem 

como da formalização da penhora eletrônica (documento com dados 

assemelhados ao auto de penhora), não há falar em necessidade de 

lavratura de termo específico nem em nova intimação do executado 

(assinalando a conversão dos valores bloqueados em penhora) para 

apresentar impugnação. 10. Recurso especial não provido. (REsp 

1220410/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, 

julgado em 09/06/2015, DJe 30/06/2015) 2- Deste modo, intime-se as 

partes quanto ao resultado anexo ao presente despacho. 3- Ultrapassado 

o prazo legal, faça conclusos, cabendo à secretaria observar o enunciado 

abaixo grafado: ENUNCIADO 142 (Substitui o Enunciado 104) ? Na 

execução por título judicial o prazo para oferecimento de embargos será 

de quinze dias e fluirá da intimação da penhora (XXVIII Encontro ? 

Salvador/BA). 4- Expeça-se o necessário. 5- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010027-18.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

HILDA PEREIRA DE ANDRADE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADOLFO ARINI OAB - MT0006727A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Após a utilização dos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, não 

foram obtidas informações sobre bens passíveis de penhora no CPF/CNPJ 

informado, assim sendo, intime-se a parte exequente para que indique 

bens sujeitos à constrição judicial, ou endereço onde possam ser 

encontrados, precisamente no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de 

extinção. 2- Cumpre-nos esclarecer que este gabinete utiliza-se de todas 

as ferramentas disponíveis para constrição de bens, valendo-se 

inicialmente do BacenJud que, uma vez infrutífero, passa-se então à 

pesquisa no sistema Renajud, valendo-se por fim do Infojud, sistemas 

estes que, dos quais, somente o BacenJud faz emissão de detalhamento 

da ordem (anexo), eis porque não se faz juntada do documento de 

comprovação dos demais. 3- Encerrado o prazo concedido, faça 

conclusos. 4- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002125-02.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA MARTINS PEREIRA EIRELI - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATASHA CYNTHIA CANDIDA PEREIRA OAB - MT23329/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LISANDRA REIS DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos. 1. Processo regido pelo artigo 53 da Lei 9.099/95. 2. A vestibular 

está devidamente acompanhada de título executivo e demonstrativo 

atualizado do débito, preenchendo, assim, os requisitos específicos 

preconizados pelo artigo 798 do Diploma Processual Civil, não sendo caso 

de se aplicar o art. 801 do mesmo codex, razão pela qual recebo a 

presente dando continuidade à atividade jurisdicional deste juízo. 3. 

Inicialmente, consubstanciado no enunciado 126 do FONAJE, ORDENO que 

a parte exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente o título 
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executivo original junto à secretaria deste juizado especial, que será 

devidamente conferido e carimbado pelo Gestor Judiciário, sob pena de 

extinção e arquivamento do feito. 4. Concretizada tal diligência, 

DETERMINO a Secretaria do Juizado Especial Cível que proceda à citação 

pessoal da parte devedora, por meio do oficial de justiça, para efetuar o 

pagamento do débito no prazo de 03 (três) dias. Havendo pronto e integral 

pagamento promova a conclusão dos autos para extinção da execução 

por sentença logo em seguida, conforme inteligência do art. 924, inciso I, 

c/c o art. 925, ambos do CPC. 5. Por outro lado, não havendo o pagamento 

da dívida no aludido prazo, ou amortização meramente parcial, igualmente 

promova a conclusão dos autos para utilização dos sistemas on-line 

colimando penhora de bens, cuja frustração encetará a penhora por meio 

de diligências a serem promovidas por Oficial de Justiça. 6. Expeça-se o 

necessário. 7. Intime-se. 8. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000786-42.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA GONCALVES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO ALMEIDA EDELBLUTH OAB - MT23177/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MONIQUE PEREIRA DE OLIVEIRA TRINDADE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Não tendo ocorrido o pagamento da dívida e restando infrutífera a 

utilização dos sistemas eletrônicos de constrição de bens, necessário se 

faz a penhora, avaliação e remoção de bens do devedor. Registro que 

uma vez não sendo mais possível a prisão civil do depositário infiel, as 

execuções têm sido frustradas após a penhora com o desvio do bem por 

parte de quem é executado, o que motiva a remoção aqui preconizada, 

conforme autoriza o artigo 840, II, do CPC. Assim sendo, caso o digno 

oficial de justiça logre encontrar bens passíveis de satisfazer a dívida, 

deverá removê-los para o depósito judicial desta comarca. Na hipótese da 

remoção implicar em despesas para o transporte dos bens, deverão elas 

ser arcadas pela parte autora, contudo de imediato caberá ao oficial de 

justiça ponderá-las e acrescê-las à dívida, ampliando o rol de bens 

constritos para custeá-las. Assim sendo, expeça-se mandado de 

penhora, avaliação e remoção, cabendo ao oficial de justiça proceder à 

penhora e remoção de tantos bens quantos bastem para amortização da 

dívida, realizando suas avaliações (art. 523, § 3º do CPC c/c o art. 52, 

caput, da Lei 9.099/95), indagando se a parte executada pretende dá-los 

como pagamento da dívida. 2- Na hipótese de não encontrar-se quaisquer 

bens penhoráveis (antes de ocorrer a extinção do feito – art. 53, §4º, da 

Lei dos Juizados Especiais Estaduais), o oficial de justiça descreverá na 

certidão todos os bens que guarnecem a residência ou estabelecimento 

do Devedor (art. 836, § 1º e § 2º, do CPC). 3- Em caso de não pagamento 

do débito, após a lavratura do termo de penhora, se for o caso, intime-se o 

devedor que poderá impugnar – embargar – (art. 52, inciso IX da Lei 

9.099/1995) a presente execução, podendo aventar as matérias 

catalogadas no art. 52, inciso IX, da lei em apreço, bem como as insertas 

no art. 525, do CPC. 4- Ao penhorar bens do devedor, oriente-se o digno 

oficial de justiça pelo disposto nos artigos 831 usque 836 do CPC, 

lavrando o competente auto nos moldes do artigo 838 do mesmo código. 

Se a parte executada fechar as portas da “casa” a fim de obstar a 

penhora de bens, o oficial deverá comunicar o fato ao juiz solicitando-lhe a 

ordem de arrombamento (art. 846 do CPC). 5- Existindo bens gravados de 

ônus reais, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, 

independentemente de nomeação (art. 842 do CPC). Não sendo possível 

localizar a parte executada para a intimação da penhora, competirá ao 

oficial certificar detalhadamente as diligências realizadas, caso em que 

este magistrado poderá dispensar a intimação ou determinar novas 

diligências, consoante inteligência do artigo 841 do CPC c/c 53 e seguinte 

da Lei n.º 9.099/1995. Não tendo a parte executada bens neste foro, dê 

vida ao art. 845 do CPC. 6- DEFIRO as benesses do art. 212, §2º, do CPC, 

outorgando ao oficial de justiça as prerrogativas ali insculpidas. 7- Em 

caso de não pagamento do débito, após a lavratura do termo de penhora, 

se for o caso, agende a Secretaria data para audiência de conciliação 

conforme preconiza o art. 53, § 1º, da Lei 9.099/1995, intimando o devedor 

com antecedência do respectivo ato, que na ocasião poderá impugnar – 

embargar – (art. 53, § 2º), por escrito ou oralmente a presente execução, 

podendo aventar as matérias catalogadas no art. 52, inciso IX, da lei em 

apreço, bem como no art. 917 da Lei Instrumentária Civil. Caso o senhor 

meirinho não encontre o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o 

processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos que 

escoltaram a inicial mediante recibo nos autos e certificação, conforme 

dicção do art. 53, §4º, da Lei do Juizado Especial. 8- Intime-se. 9- 

Expeça-se o necessário. 10- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001111-80.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DAVID LINCOLN DE CAMPOS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO YURI DA SILVA E SILVA (EXECUTADO)

VINICIUS NONATO DA SILVA E SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Não tendo ocorrido o pagamento da dívida e restando infrutífera a 

utilização dos sistemas eletrônicos de constrição de bens, necessário se 

faz a penhora, avaliação e remoção de bens do devedor. Registro que 

uma vez não sendo mais possível a prisão civil do depositário infiel, as 

execuções têm sido frustradas após a penhora com o desvio do bem por 

parte de quem é executado, o que motiva a remoção aqui preconizada, 

conforme autoriza o artigo 840, II, do CPC. Assim sendo, caso o digno 

oficial de justiça logre encontrar bens passíveis de satisfazer a dívida, 

deverá removê-los para o depósito judicial desta comarca. Na hipótese da 

remoção implicar em despesas para o transporte dos bens, deverão elas 

ser arcadas pela parte autora, contudo de imediato caberá ao oficial de 

justiça ponderá-las e acrescê-las à dívida, ampliando o rol de bens 

constritos para custeá-las. Assim sendo, expeça-se mandado de 

penhora, avaliação e remoção, cabendo ao oficial de justiça proceder à 

penhora e remoção de tantos bens quantos bastem para amortização da 

dívida, realizando suas avaliações (art. 523, § 3º do CPC c/c o art. 52, 

caput, da Lei 9.099/95), indagando se a parte executada pretende dá-los 

como pagamento da dívida. 2- Na hipótese de não encontrar-se quaisquer 

bens penhoráveis (antes de ocorrer a extinção do feito – art. 53, §4º, da 

Lei dos Juizados Especiais Estaduais), o oficial de justiça descreverá na 

certidão todos os bens que guarnecem a residência ou estabelecimento 

do Devedor (art. 836, § 1º e § 2º, do CPC). 3- Em caso de não pagamento 

do débito, após a lavratura do termo de penhora, se for o caso, intime-se o 

devedor que poderá impugnar – embargar – (art. 52, inciso IX da Lei 

9.099/1995) a presente execução, podendo aventar as matérias 

catalogadas no art. 52, inciso IX, da lei em apreço, bem como as insertas 

no art. 525, do CPC. 4- Ao penhorar bens do devedor, oriente-se o digno 

oficial de justiça pelo disposto nos artigos 831 usque 836 do CPC, 

lavrando o competente auto nos moldes do artigo 838 do mesmo código. 

Se a parte executada fechar as portas da “casa” a fim de obstar a 

penhora de bens, o oficial deverá comunicar o fato ao juiz solicitando-lhe a 

ordem de arrombamento (art. 846 do CPC). 5- Existindo bens gravados de 

ônus reais, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, 

independentemente de nomeação (art. 842 do CPC). Não sendo possível 

localizar a parte executada para a intimação da penhora, competirá ao 

oficial certificar detalhadamente as diligências realizadas, caso em que 

este magistrado poderá dispensar a intimação ou determinar novas 

diligências, consoante inteligência do artigo 841 do CPC c/c 53 e seguinte 

da Lei n.º 9.099/1995. Não tendo a parte executada bens neste foro, dê 

vida ao art. 845 do CPC. 6- DEFIRO as benesses do art. 212, §2º, do CPC, 

outorgando ao oficial de justiça as prerrogativas ali insculpidas. 7- Em 

caso de não pagamento do débito, após a lavratura do termo de penhora, 

se for o caso, agende a Secretaria data para audiência de conciliação 

conforme preconiza o art. 53, § 1º, da Lei 9.099/1995, intimando o devedor 

com antecedência do respectivo ato, que na ocasião poderá impugnar – 

embargar – (art. 53, § 2º), por escrito ou oralmente a presente execução, 

podendo aventar as matérias catalogadas no art. 52, inciso IX, da lei em 

apreço, bem como no art. 917 da Lei Instrumentária Civil. Caso o senhor 

meirinho não encontre o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o 

processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos que 

escoltaram a inicial mediante recibo nos autos e certificação, conforme 

dicção do art. 53, §4º, da Lei do Juizado Especial. 8- Intime-se. 9- 

Expeça-se o necessário. 10- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001129-04.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:
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BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

RHYCARDO ROBBERTTO OLIVEIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Não tendo ocorrido o pagamento da dívida e restando infrutífera a 

utilização dos sistemas eletrônicos de constrição de bens, necessário se 

faz a penhora, avaliação e remoção de bens do devedor. Registro que 

uma vez não sendo mais possível a prisão civil do depositário infiel, as 

execuções têm sido frustradas após a penhora com o desvio do bem por 

parte de quem é executado, o que motiva a remoção aqui preconizada, 

conforme autoriza o artigo 840, II, do CPC. Assim sendo, caso o digno 

oficial de justiça logre encontrar bens passíveis de satisfazer a dívida, 

deverá removê-los para o depósito judicial desta comarca. Na hipótese da 

remoção implicar em despesas para o transporte dos bens, deverão elas 

ser arcadas pela parte autora, contudo de imediato caberá ao oficial de 

justiça ponderá-las e acrescê-las à dívida, ampliando o rol de bens 

constritos para custeá-las. Assim sendo, expeça-se mandado de 

penhora, avaliação e remoção, cabendo ao oficial de justiça proceder à 

penhora e remoção de tantos bens quantos bastem para amortização da 

dívida, realizando suas avaliações (art. 523, § 3º do CPC c/c o art. 52, 

caput, da Lei 9.099/95), indagando se a parte executada pretende dá-los 

como pagamento da dívida. 2- Na hipótese de não encontrar-se quaisquer 

bens penhoráveis (antes de ocorrer a extinção do feito – art. 53, §4º, da 

Lei dos Juizados Especiais Estaduais), o oficial de justiça descreverá na 

certidão todos os bens que guarnecem a residência ou estabelecimento 

do Devedor (art. 836, § 1º e § 2º, do CPC). 3- Em caso de não pagamento 

do débito, após a lavratura do termo de penhora, se for o caso, intime-se o 

devedor que poderá impugnar – embargar – (art. 52, inciso IX da Lei 

9.099/1995) a presente execução, podendo aventar as matérias 

catalogadas no art. 52, inciso IX, da lei em apreço, bem como as insertas 

no art. 525, do CPC. 4- Ao penhorar bens do devedor, oriente-se o digno 

oficial de justiça pelo disposto nos artigos 831 usque 836 do CPC, 

lavrando o competente auto nos moldes do artigo 838 do mesmo código. 

Se a parte executada fechar as portas da “casa” a fim de obstar a 

penhora de bens, o oficial deverá comunicar o fato ao juiz solicitando-lhe a 

ordem de arrombamento (art. 846 do CPC). 5- Existindo bens gravados de 

ônus reais, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, 

independentemente de nomeação (art. 842 do CPC). Não sendo possível 

localizar a parte executada para a intimação da penhora, competirá ao 

oficial certificar detalhadamente as diligências realizadas, caso em que 

este magistrado poderá dispensar a intimação ou determinar novas 

diligências, consoante inteligência do artigo 841 do CPC c/c 53 e seguinte 

da Lei n.º 9.099/1995. Não tendo a parte executada bens neste foro, dê 

vida ao art. 845 do CPC. 6- DEFIRO as benesses do art. 212, §2º, do CPC, 

outorgando ao oficial de justiça as prerrogativas ali insculpidas. 7- Em 

caso de não pagamento do débito, após a lavratura do termo de penhora, 

se for o caso, agende a Secretaria data para audiência de conciliação 

conforme preconiza o art. 53, § 1º, da Lei 9.099/1995, intimando o devedor 

com antecedência do respectivo ato, que na ocasião poderá impugnar – 

embargar – (art. 53, § 2º), por escrito ou oralmente a presente execução, 

podendo aventar as matérias catalogadas no art. 52, inciso IX, da lei em 

apreço, bem como no art. 917 da Lei Instrumentária Civil. Caso o senhor 

meirinho não encontre o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o 

processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos que 

escoltaram a inicial mediante recibo nos autos e certificação, conforme 

dicção do art. 53, §4º, da Lei do Juizado Especial. 8- Intime-se. 9- 

Expeça-se o necessário. 10- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001259-91.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON FLORES LOPES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EURIPEDES FERREIRA MARTINS JUNIOR OAB - MT0020393A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO SERGIO DE CARVALHO (EXECUTADO)

HELOISA LIMA DE OLIVEIRA SOUSA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Intime-se a parte exequente para que se manifeste sobre a constrição 

realizada pelo sistema RENAJUD. Após faça conclusos, oportunidade em 

que este magistrado deliberará sobre a conversão ou não do ato em 

penhora, bem como intimação da parte contrária para transcurso do prazo 

para embargos. 2- Cumpre ressaltar que, embora mediante o manejo do 

sistema RENAJUD tenha se logrado a restrição de veículo, para que 

ocorra a sua efetiva penhora e remoção deve a parte indicar seu 

paradeiro, tornando factível o ato pretendido, assim sendo, concedo o 

prazo de 10 (dez) dias para que a mesma se manifeste. 3- Expeça-se o 

necessário. 4- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001100-85.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

STEPHANIA CRISTINA NUNES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EURIPEDES FERREIRA MARTINS JUNIOR OAB - MT0020393A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA CLAUDIA M DE OLIVEIRA - MEDICAMENTOS - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIEL GONCALVES DOS REIS OAB - MT0020062A (ADVOGADO(A))

LUIZ PAULO GONSALVES DE RESENDE OAB - MT6272/O-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Não tendo ocorrido o pagamento da dívida e restando inúteis a 

utilização dos sistemas eletrônicos de constrição de bens, necessário se 

faz a penhora, avaliação e remoção de bens do devedor. Registro que 

uma vez não sendo mais possível a prisão civil do depositário infiel, as 

execuções têm sido frustradas após a penhora com o desvio do bem por 

parte de quem é executado, o que motiva a remoção aqui preconizada, 

conforme autoriza o artigo 840, II, do CPC. Assim sendo, caso o digno 

oficial de justiça logre encontrar bens passíveis de satisfazer a dívida, 

deverá removê-los para o depósito judicial desta comarca. Na hipótese da 

remoção implicar em despesas para o transporte dos bens, deverão elas 

ser arcadas pela parte autora, contudo de imediato caberá ao oficial de 

justiça ponderá-las e acrescê-las à dívida, ampliando o rol de bens 

constritos para custeá-las. Assim sendo, expeça-se mandado de 

penhora, avaliação e remoção, cabendo ao oficial de justiça proceder à 

penhora e remoção de tantos bens quantos bastem para amortização da 

dívida, realizando suas avaliações (art. 523, § 3º do CPC c/c o art. 52, 

caput, da Lei 9.099/95), indagando se a parte executada pretende dá-los 

como pagamento da dívida, observando o que preconiza os artigos 652 e 

664 do Diploma Processual Civil. 2- Na hipótese de não encontrar-se 

quaisquer bens penhoráveis (antes de ocorrer a extinção do feito – art. 

53, §4º, da Lei dos Juizados Especiais Estaduais), o oficial de justiça 

descreverá na certidão todos os bens que guarnecem a residência ou 

estabelecimento do Devedor (art. 836, § 1º e § 2º, do CPC). 3- Em caso de 

não pagamento do débito, após a lavratura do termo de penhora, se for o 

caso, intime-se o devedor que poderá impugnar – embargar – (art. 52, 

inciso IX da Lei 9.099/1995) a presente execução, podendo aventar as 

matérias catalogadas no art. 52, inciso IX, da lei em apreço, bem como as 

insertas no art. 525, do CPC. 4- Ao penhorar bens do devedor, oriente-se 

o digno oficial de justiça pelo disposto nos artigos 831 usque 836 do CPC, 

lavrando o competente auto nos moldes do artigo 838 do mesmo código. 

Se a parte executada fechar as portas da “casa” a fim de obstar a 

penhora de bens, o oficial deverá comunicar o fato ao juiz solicitando-lhe a 

ordem de arrombamento (art. 846 do CPC). 5- Existindo bens gravados de 

ônus reais, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, 

independentemente de nomeação (art. 842 do CPC). Não sendo possível 

localizar a parte executada para a intimação da penhora, competirá ao 

oficial certificar detalhadamente as diligências realizadas, caso em que 

este magistrado poderá dispensar a intimação ou determinar novas 

diligências, consoante inteligência do artigo 841 do CPC c/c 53 e seguinte 

da Lei n.º 9.099/1995. Não tendo a parte executada bens neste foro, dê 

vida ao art. 845 do CPC. 6- DEFIRO as benesses do art. 212, §2º, do CPC, 
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outorgando ao oficial de justiça as prerrogativas ali insculpidas. 7- 

Intime-se. 8- Expeça-se o necessário. 9- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001806-68.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

KLEITON PINHEIRO LACERDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Intime-se a parte exequente para que se manifeste sobre a constrição 

realizada pelo sistema RENAJUD. Após faça conclusos, oportunidade em 

que este magistrado deliberará sobre a conversão ou não do ato em 

penhora, bem como intimação da parte contrária para transcurso do prazo 

para embargos. 2- Cumpre ressaltar que, embora mediante o manejo do 

sistema RENAJUD tenha se logrado a restrição de veículo, para que 

ocorra a sua efetiva penhora e remoção deve a parte indicar seu 

paradeiro, tornando factível o ato pretendido, assim sendo, concedo o 

prazo de 10 (dez) dias para que a mesma se manifeste. 3- Expeça-se o 

necessário. 4- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010307-86.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL BATISTA LIBERAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIAN CALDAS RODRIGUES OAB - MT0018838A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Efetivada a penhora, INTIME-SE as partes para que se manifestem no 

prazo de 10 (dez) dias. 2- Após, faça os autos conclusos para 

deliberação acerca da transferência dos valores constritos. 3- Cumpra-se 

com URGÊNCIA.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8012308-78.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ALVES MORBECK (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLOVIS BARROS MARQUES OAB - MT0003579A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA EDITH COSTA (EXECUTADO)

CLUBE BALNEARIO PEIXINHO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO PAULO FIGUEIREDO REIS OAB - MT0005831A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Cumpra-se decisão de ID nº 12197847. 2. Intime-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000785-23.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILO & SILVA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ONELIA FRANCISCA GUIMARAES OAB - MT0012826A (ADVOGADO(A))

ANDERSON ADIEL POSTAL OAB - MT0011844A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARPEGIANE GONZAGA DA SILVA LIONES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Não tendo ocorrido o pagamento da dívida e restando infrutífera a 

utilização dos sistemas eletrônicos de constrição de bens, necessário se 

faz a penhora, avaliação e remoção de bens do devedor. Registro que 

uma vez não sendo mais possível a prisão civil do depositário infiel, as 

execuções têm sido frustradas após a penhora com o desvio do bem por 

parte de quem é executado, o que motiva a remoção aqui preconizada, 

conforme autoriza o artigo 840, II, do CPC. Assim sendo, caso o digno 

oficial de justiça logre encontrar bens passíveis de satisfazer a dívida, 

deverá removê-los para o depósito judicial desta comarca. Na hipótese da 

remoção implicar em despesas para o transporte dos bens, deverão elas 

ser arcadas pela parte autora, contudo de imediato caberá ao oficial de 

justiça ponderá-las e acrescê-las à dívida, ampliando o rol de bens 

constritos para custeá-las. Assim sendo, expeça-se mandado de 

penhora, avaliação e remoção, cabendo ao oficial de justiça proceder à 

penhora e remoção de tantos bens quantos bastem para amortização da 

dívida, realizando suas avaliações (art. 523, § 3º do CPC c/c o art. 52, 

caput, da Lei 9.099/95), indagando se a parte executada pretende dá-los 

como pagamento da dívida. 2- Na hipótese de não encontrar-se quaisquer 

bens penhoráveis (antes de ocorrer a extinção do feito – art. 53, §4º, da 

Lei dos Juizados Especiais Estaduais), o oficial de justiça descreverá na 

certidão todos os bens que guarnecem a residência ou estabelecimento 

do Devedor (art. 836, § 1º e § 2º, do CPC). 3- Em caso de não pagamento 

do débito, após a lavratura do termo de penhora, se for o caso, intime-se o 

devedor que poderá impugnar – embargar – (art. 52, inciso IX da Lei 

9.099/1995) a presente execução, podendo aventar as matérias 

catalogadas no art. 52, inciso IX, da lei em apreço, bem como as insertas 

no art. 525, do CPC. 4- Ao penhorar bens do devedor, oriente-se o digno 

oficial de justiça pelo disposto nos artigos 831 usque 836 do CPC, 

lavrando o competente auto nos moldes do artigo 838 do mesmo código. 

Se a parte executada fechar as portas da “casa” a fim de obstar a 

penhora de bens, o oficial deverá comunicar o fato ao juiz solicitando-lhe a 

ordem de arrombamento (art. 846 do CPC). 5- Existindo bens gravados de 

ônus reais, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, 

independentemente de nomeação (art. 842 do CPC). Não sendo possível 

localizar a parte executada para a intimação da penhora, competirá ao 

oficial certificar detalhadamente as diligências realizadas, caso em que 

este magistrado poderá dispensar a intimação ou determinar novas 

diligências, consoante inteligência do artigo 841 do CPC c/c 53 e seguinte 

da Lei n.º 9.099/1995. Não tendo a parte executada bens neste foro, dê 

vida ao art. 845 do CPC. 6- DEFIRO as benesses do art. 212, §2º, do CPC, 

outorgando ao oficial de justiça as prerrogativas ali insculpidas. 7- Em 

caso de não pagamento do débito, após a lavratura do termo de penhora, 

se for o caso, agende a Secretaria data para audiência de conciliação 

conforme preconiza o art. 53, § 1º, da Lei 9.099/1995, intimando o devedor 

com antecedência do respectivo ato, que na ocasião poderá impugnar – 

embargar – (art. 53, § 2º), por escrito ou oralmente a presente execução, 

podendo aventar as matérias catalogadas no art. 52, inciso IX, da lei em 

apreço, bem como no art. 917 da Lei Instrumentária Civil. Caso o senhor 

meirinho não encontre o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o 

processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos que 

escoltaram a inicial mediante recibo nos autos e certificação, conforme 

dicção do art. 53, §4º, da Lei do Juizado Especial. 8- Intime-se. 9- 

Expeça-se o necessário. 10- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001714-90.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EDIO ANTONIO NOEDEL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRO TAKISHITA MARTINS DA FONSECA OAB - MT0012203S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRO OLIVEIRA LEAL (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KAIO RONNARO SILVA DIAS OAB - MT0022433A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Não tendo ocorrido o pagamento da dívida e restando inúteis a 

utilização dos sistemas eletrônicos de constrição de bens, necessário se 

faz a penhora, avaliação e remoção de bens do devedor. Registro que 

uma vez não sendo mais possível a prisão civil do depositário infiel, as 

execuções têm sido frustradas após a penhora com o desvio do bem por 
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parte de quem é executado, o que motiva a remoção aqui preconizada, 

conforme autoriza o artigo 840, II, do CPC. Assim sendo, caso o digno 

oficial de justiça logre encontrar bens passíveis de satisfazer a dívida, 

deverá removê-los para o depósito judicial desta comarca. Na hipótese da 

remoção implicar em despesas para o transporte dos bens, deverão elas 

ser arcadas pela parte autora, contudo de imediato caberá ao oficial de 

justiça ponderá-las e acrescê-las à dívida, ampliando o rol de bens 

constritos para custeá-las. Assim sendo, expeça-se mandado de 

penhora, avaliação e remoção, cabendo ao oficial de justiça proceder à 

penhora e remoção de tantos bens quantos bastem para amortização da 

dívida, realizando suas avaliações (art. 523, § 3º do CPC c/c o art. 52, 

caput, da Lei 9.099/95), indagando se a parte executada pretende dá-los 

como pagamento da dívida, observando o que preconiza os artigos 652 e 

664 do Diploma Processual Civil. 2- Na hipótese de não encontrar-se 

quaisquer bens penhoráveis (antes de ocorrer a extinção do feito – art. 

53, §4º, da Lei dos Juizados Especiais Estaduais), o oficial de justiça 

descreverá na certidão todos os bens que guarnecem a residência ou 

estabelecimento do Devedor (art. 836, § 1º e § 2º, do CPC). 3- Em caso de 

não pagamento do débito, após a lavratura do termo de penhora, se for o 

caso, intime-se o devedor que poderá impugnar – embargar – (art. 52, 

inciso IX da Lei 9.099/1995) a presente execução, podendo aventar as 

matérias catalogadas no art. 52, inciso IX, da lei em apreço, bem como as 

insertas no art. 525, do CPC. 4- Ao penhorar bens do devedor, oriente-se 

o digno oficial de justiça pelo disposto nos artigos 831 usque 836 do CPC, 

lavrando o competente auto nos moldes do artigo 838 do mesmo código. 

Se a parte executada fechar as portas da “casa” a fim de obstar a 

penhora de bens, o oficial deverá comunicar o fato ao juiz solicitando-lhe a 

ordem de arrombamento (art. 846 do CPC). 5- Existindo bens gravados de 

ônus reais, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, 

independentemente de nomeação (art. 842 do CPC). Não sendo possível 

localizar a parte executada para a intimação da penhora, competirá ao 

oficial certificar detalhadamente as diligências realizadas, caso em que 

este magistrado poderá dispensar a intimação ou determinar novas 

diligências, consoante inteligência do artigo 841 do CPC c/c 53 e seguinte 

da Lei n.º 9.099/1995. Não tendo a parte executada bens neste foro, dê 

vida ao art. 845 do CPC. 6- DEFIRO as benesses do art. 212, §2º, do CPC, 

outorgando ao oficial de justiça as prerrogativas ali insculpidas. 7- 

Intime-se. 8- Expeça-se o necessário. 9- Cumpra-se. Barra do Garças-MT

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001718-30.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EDIO ANTONIO NOEDEL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRO TAKISHITA MARTINS DA FONSECA OAB - MT0012203S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OCLESIA JUSTINA DE SOUZA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KAIO RONNARO SILVA DIAS OAB - MT0022433A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Não tendo ocorrido o pagamento da dívida e restando inúteis a 

utilização dos sistemas eletrônicos de constrição de bens, necessário se 

faz a penhora, avaliação e remoção de bens do devedor. Registro que 

uma vez não sendo mais possível a prisão civil do depositário infiel, as 

execuções têm sido frustradas após a penhora com o desvio do bem por 

parte de quem é executado, o que motiva a remoção aqui preconizada, 

conforme autoriza o artigo 840, II, do CPC. Assim sendo, caso o digno 

oficial de justiça logre encontrar bens passíveis de satisfazer a dívida, 

deverá removê-los para o depósito judicial desta comarca. Na hipótese da 

remoção implicar em despesas para o transporte dos bens, deverão elas 

ser arcadas pela parte autora, contudo de imediato caberá ao oficial de 

justiça ponderá-las e acrescê-las à dívida, ampliando o rol de bens 

constritos para custeá-las. Assim sendo, expeça-se mandado de 

penhora, avaliação e remoção, cabendo ao oficial de justiça proceder à 

penhora e remoção de tantos bens quantos bastem para amortização da 

dívida, realizando suas avaliações (art. 523, § 3º do CPC c/c o art. 52, 

caput, da Lei 9.099/95), indagando se a parte executada pretende dá-los 

como pagamento da dívida, observando o que preconiza os artigos 652 e 

664 do Diploma Processual Civil. 2- Na hipótese de não encontrar-se 

quaisquer bens penhoráveis (antes de ocorrer a extinção do feito – art. 

53, §4º, da Lei dos Juizados Especiais Estaduais), o oficial de justiça 

descreverá na certidão todos os bens que guarnecem a residência ou 

estabelecimento do Devedor (art. 836, § 1º e § 2º, do CPC). 3- Em caso de 

não pagamento do débito, após a lavratura do termo de penhora, se for o 

caso, intime-se o devedor que poderá impugnar – embargar – (art. 52, 

inciso IX da Lei 9.099/1995) a presente execução, podendo aventar as 

matérias catalogadas no art. 52, inciso IX, da lei em apreço, bem como as 

insertas no art. 525, do CPC. 4- Ao penhorar bens do devedor, oriente-se 

o digno oficial de justiça pelo disposto nos artigos 831 usque 836 do CPC, 

lavrando o competente auto nos moldes do artigo 838 do mesmo código. 

Se a parte executada fechar as portas da “casa” a fim de obstar a 

penhora de bens, o oficial deverá comunicar o fato ao juiz solicitando-lhe a 

ordem de arrombamento (art. 846 do CPC). 5- Existindo bens gravados de 

ônus reais, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, 

independentemente de nomeação (art. 842 do CPC). Não sendo possível 

localizar a parte executada para a intimação da penhora, competirá ao 

oficial certificar detalhadamente as diligências realizadas, caso em que 

este magistrado poderá dispensar a intimação ou determinar novas 

diligências, consoante inteligência do artigo 841 do CPC c/c 53 e seguinte 

da Lei n.º 9.099/1995. Não tendo a parte executada bens neste foro, dê 

vida ao art. 845 do CPC. 6- DEFIRO as benesses do art. 212, §2º, do CPC, 

outorgando ao oficial de justiça as prerrogativas ali insculpidas. 7- 

Intime-se. 8- Expeça-se o necessário. 9- Cumpra-se. Barra do Garças-MT

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000624-47.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL DOMINGOS ROCHA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR MOURA DO NASCIMENTO OAB - MT19048/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO MAURICIO MARTINS VERISSIMO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIANO XAVIER DA SILVA OAB - SP0217166A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- A constrição de ativos financeiros que logre a totalidade da dívida 

executada vale por si só como penhora, bastando intimar as partes do 

respectivo resultado, não reclamando nenhuma outra providência 

burocrática. Neste sentido já se manifestou o STJ: PROCESSO CIVIL. 

RECURSO ESPECIAL. PENHORA ON-LINE. BACEN-JUD. ART. 655-A E 659, 

§ 6°, DO CPC. PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO. IMPRESCINDÍVEL A 

INTIMAÇÃO DO ATO DE CONSTRIÇÃO. FORMALIZAÇÃO POR MEIO DE 

PEÇAS EXTRAÍDAS DO PRÓPRIO SISTEMA. DESNECESSIDADE DE 

POSTERIOR LAVRATURA DE TERMO OU AUTO DE PENHORA NOS 

AUTOS. 1. A partir do ato processual executivo da penhora, há a 

constrição de parcela do patrimônio do executado - afetada com o 

propósito de garantia e pagamento do débito -, recaindo sobre tantos bens 

quantos bastem para quitação do valor devido (CPC, art. 659). 2. No 

tocante à penhora on line, trata-se de procedimento por meio do qual o 

juízo, a partir de ordem eletrônica, obtém, por meio de convênio de 

cooperação técnico-institucional com o Banco Central do Brasil (sistema 

Bacen-jud), o acesso a informações sobre depósitos bancários do 

executado, bem como permite o bloqueio de quantias correspondentes ao 

valor devido. 3. Inegavelmente, o espírito do legislador, ao prever referida 

ferramenta, foi o de, orientado pela economia processual, imprimir maior 

celeridade e efetividade à tramitação dos feitos executivos, satisfazendo 

o direito do credor com a utilização de mínima atividade processual, o que 

se percebe na própria exposição de motivos da Lei n. 11.382/2006, pela 

qual se demonstrou a prevalência pelo informalismo. Esta também foi a 

linha trilhada pela Resolução n. 61/2008 do CNJ, que disciplinou o 

procedimento. 4. É correto o entendimento que acaba por afastar o 

formalismo e, ao mesmo tempo, confere celeridade e segurança ao ato 

processual da penhora eletrônica, reconhecendo ao documento gerado 

pelo próprio sistema Bacen-jud como apto a atender a formalidade mínima 

necessária, justamente por preencher os requisitos previstos no art.665 

do códex processual. 5. Isso porque os atos de constrição se 

materializam em peças extraídas do próprio sistema (Bancen-jud), 

notadamente capazes de levar ao conhecimento das partes todas as 

informações referentes ao ato de afetação patrimonial (CPC, art. 664), 

atendendo os objetivos da formalização da penhora (dar conhecimento ao 

executado de como, quando e onde se deu a constrição, nome do credor, 
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descrição do valor bloqueado e da conta objeto de constrição, dentre 

outros). 6. Desnecessária, portanto, a lavratura de auto ou termo de 

penhora específico, justamente por servir como documento comprobatório 

da feitura do bloqueio, produzindo os mesmos efeitos. 7. Destaca-se, 

desde já, que continua sendo imprescindível a formalização da penhora 

(nos termos expostos) e a intimação do executado da constrição 

efetivada para fins de impugnação (CPC, art. 475-J, § 1°), até porque a 

Segunda Seção do STJ já assentou que "diante da inexistência de 

depósito judicial espontâneo, imperioso que o cômputo do prazo para a 

impugnação se dê a partir da intimação da penhora on line" (EDcl na Rcl 

8.367/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 

25/09/2013, DJe 02/10/2013). 8. A própria Resolução n. 524 do Conselho 

da Justiça Federal - CJF corrobora com referido entendimento ao prever 

que "ao receber as respostas das instituições financeiras, o magistrado 

emitirá ordem judicial de transferência do valor da condenação para conta 

judicial, em estabelecimento oficial de crédito. O prazo para oposição de 

embargos ou recursos começará a contar da data da notificação, pelo 

juízo, à parte, do bloqueio efetuado em sua conta" (art. 8°, § 2º). 9. Na 

hipótese, o acórdão recorrido verificou que a recorrente fora devidamente 

intimado da penhora on-line, tendo o advogado tomado ciência expressa e 

inequívoca nos autos. Dessarte, verifica-se que cumpridas as exigências 

da intimação do executado (já que o advogado se deu por intimado), bem 

como da formalização da penhora eletrônica (documento com dados 

assemelhados ao auto de penhora), não há falar em necessidade de 

lavratura de termo específico nem em nova intimação do executado 

(assinalando a conversão dos valores bloqueados em penhora) para 

apresentar impugnação. 10. Recurso especial não provido. (REsp 

1220410/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, 

julgado em 09/06/2015, DJe 30/06/2015) 2- Deste modo, intime-se as 

partes quanto ao resultado anexo ao presente despacho. 3- Ultrapassado 

o prazo legal, faça conclusos, cabendo à secretaria observar o enunciado 

abaixo grafado: ENUNCIADO 142 (Substitui o Enunciado 104) ? Na 

execução por título judicial o prazo para oferecimento de embargos será 

de quinze dias e fluirá da intimação da penhora (XXVIII Encontro ? 

Salvador/BA). 4- Expeça-se o necessário. 5- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8012632-68.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CHASNEGA JUNIOR GOMES DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA GOMES DE MORAES OAB - MT0021078A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUPER BARATAO COMERCIO LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DAIANE CRISTINA DE OLIVEIRA ROHDEN NOGUEIRA OAB - GO0032642A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- A constrição de ativos financeiros que logre a totalidade da dívida 

executada vale por si só como penhora, bastando intimar as partes do 

respectivo resultado, não reclamando nenhuma outra providência 

burocrática. Neste sentido já se manifestou o STJ: PROCESSO CIVIL. 

RECURSO ESPECIAL. PENHORA ON-LINE. BACEN-JUD. ART. 655-A E 659, 

§ 6°, DO CPC. PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO. IMPRESCINDÍVEL A 

INTIMAÇÃO DO ATO DE CONSTRIÇÃO. FORMALIZAÇÃO POR MEIO DE 

PEÇAS EXTRAÍDAS DO PRÓPRIO SISTEMA. DESNECESSIDADE DE 

POSTERIOR LAVRATURA DE TERMO OU AUTO DE PENHORA NOS 

AUTOS. 1. A partir do ato processual executivo da penhora, há a 

constrição de parcela do patrimônio do executado - afetada com o 

propósito de garantia e pagamento do débito -, recaindo sobre tantos bens 

quantos bastem para quitação do valor devido (CPC, art. 659). 2. No 

tocante à penhora on line, trata-se de procedimento por meio do qual o 

juízo, a partir de ordem eletrônica, obtém, por meio de convênio de 

cooperação técnico-institucional com o Banco Central do Brasil (sistema 

Bacen-jud), o acesso a informações sobre depósitos bancários do 

executado, bem como permite o bloqueio de quantias correspondentes ao 

valor devido. 3. Inegavelmente, o espírito do legislador, ao prever referida 

ferramenta, foi o de, orientado pela economia processual, imprimir maior 

celeridade e efetividade à tramitação dos feitos executivos, satisfazendo 

o direito do credor com a utilização de mínima atividade processual, o que 

se percebe na própria exposição de motivos da Lei n. 11.382/2006, pela 

qual se demonstrou a prevalência pelo informalismo. Esta também foi a 

linha trilhada pela Resolução n. 61/2008 do CNJ, que disciplinou o 

procedimento. 4. É correto o entendimento que acaba por afastar o 

formalismo e, ao mesmo tempo, confere celeridade e segurança ao ato 

processual da penhora eletrônica, reconhecendo ao documento gerado 

pelo próprio sistema Bacen-jud como apto a atender a formalidade mínima 

necessária, justamente por preencher os requisitos previstos no art.665 

do códex processual. 5. Isso porque os atos de constrição se 

materializam em peças extraídas do próprio sistema (Bancen-jud), 

notadamente capazes de levar ao conhecimento das partes todas as 

informações referentes ao ato de afetação patrimonial (CPC, art. 664), 

atendendo os objetivos da formalização da penhora (dar conhecimento ao 

executado de como, quando e onde se deu a constrição, nome do credor, 

descrição do valor bloqueado e da conta objeto de constrição, dentre 

outros). 6. Desnecessária, portanto, a lavratura de auto ou termo de 

penhora específico, justamente por servir como documento comprobatório 

da feitura do bloqueio, produzindo os mesmos efeitos. 7. Destaca-se, 

desde já, que continua sendo imprescindível a formalização da penhora 

(nos termos expostos) e a intimação do executado da constrição 

efetivada para fins de impugnação (CPC, art. 475-J, § 1°), até porque a 

Segunda Seção do STJ já assentou que "diante da inexistência de 

depósito judicial espontâneo, imperioso que o cômputo do prazo para a 

impugnação se dê a partir da intimação da penhora on line" (EDcl na Rcl 

8.367/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 

25/09/2013, DJe 02/10/2013). 8. A própria Resolução n. 524 do Conselho 

da Justiça Federal - CJF corrobora com referido entendimento ao prever 

que "ao receber as respostas das instituições financeiras, o magistrado 

emitirá ordem judicial de transferência do valor da condenação para conta 

judicial, em estabelecimento oficial de crédito. O prazo para oposição de 

embargos ou recursos começará a contar da data da notificação, pelo 

juízo, à parte, do bloqueio efetuado em sua conta" (art. 8°, § 2º). 9. Na 

hipótese, o acórdão recorrido verificou que a recorrente fora devidamente 

intimado da penhora on-line, tendo o advogado tomado ciência expressa e 

inequívoca nos autos. Dessarte, verifica-se que cumpridas as exigências 

da intimação do executado (já que o advogado se deu por intimado), bem 

como da formalização da penhora eletrônica (documento com dados 

assemelhados ao auto de penhora), não há falar em necessidade de 

lavratura de termo específico nem em nova intimação do executado 

(assinalando a conversão dos valores bloqueados em penhora) para 

apresentar impugnação. 10. Recurso especial não provido. (REsp 

1220410/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, 

julgado em 09/06/2015, DJe 30/06/2015) 2- Deste modo, intime-se as 

partes quanto ao resultado anexo ao presente despacho. 3- Ultrapassado 

o prazo legal, faça conclusos, cabendo à secretaria observar o enunciado 

abaixo grafado: ENUNCIADO 142 (Substitui o Enunciado 104) ? Na 

execução por título judicial o prazo para oferecimento de embargos será 

de quinze dias e fluirá da intimação da penhora (XXVIII Encontro ? 

Salvador/BA). 4- Expeça-se o necessário. 5- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001497-13.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARILENE FERREIRA DE ARRUDA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO(A))

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SP/BGU/MAGAZINE HELOISA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. DEFIRO o pleito de ID nº 16276168, para excluir do polo 

passivo a ré MAGAZINE LUIZA S/A e desentranhar os documentos 

apresentados por ela. 2. Ademais, aguarde-se a realização da audiência 

de conciliação designada, conforme ID nº 16972947. 3. Intime-se. 4. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000924-09.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO FERNANDES UEMURA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA PAULA DE ALMEIDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):
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FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Intime-se a parte exequente para que se manifeste sobre a constrição 

realizada pelo sistema RENAJUD. Após faça conclusos, oportunidade em 

que este magistrado deliberará sobre a conversão ou não do ato em 

penhora, bem como intimação da parte contrária para transcurso do prazo 

para embargos. 2- Cumpre ressaltar que, embora mediante o manejo do 

sistema RENAJUD tenha se logrado a restrição de veículo, para que 

ocorra a sua efetiva penhora e remoção deve a parte indicar seu 

paradeiro, tornando factível o ato pretendido, assim sendo, concedo o 

prazo de 10 (dez) dias para que a mesma se manifeste. 3- Expeça-se o 

necessário. 4- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010437-47.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ATREVIDINHA CALCADOS E CONFECCOES LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO NUNES DE SOUSA FILHO OAB - MT0015027S (ADVOGADO(A))

ANDERSON ADIEL POSTAL OAB - MT0011844A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DHULLY DE SOUSA VILELA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Não tendo ocorrido o pagamento da dívida e restando infrutífera a 

utilização dos sistemas eletrônicos de constrição de bens, necessário se 

faz a penhora, avaliação e remoção de bens do devedor. Registro que 

uma vez não sendo mais possível a prisão civil do depositário infiel, as 

execuções têm sido frustradas após a penhora com o desvio do bem por 

parte de quem é executado, o que motiva a remoção aqui preconizada, 

conforme autoriza o artigo 840, II, do CPC. Assim sendo, caso o digno 

oficial de justiça logre encontrar bens passíveis de satisfazer a dívida, 

deverá removê-los para o depósito judicial desta comarca. Na hipótese da 

remoção implicar em despesas para o transporte dos bens, deverão elas 

ser arcadas pela parte autora, contudo de imediato caberá ao oficial de 

justiça ponderá-las e acrescê-las à dívida, ampliando o rol de bens 

constritos para custeá-las. Assim sendo, expeça-se mandado de 

penhora, avaliação e remoção, cabendo ao oficial de justiça proceder à 

penhora e remoção de tantos bens quantos bastem para amortização da 

dívida, realizando suas avaliações (art. 523, § 3º do CPC c/c o art. 52, 

caput, da Lei 9.099/95), indagando se a parte executada pretende dá-los 

como pagamento da dívida. 2- Na hipótese de não encontrar-se quaisquer 

bens penhoráveis (antes de ocorrer a extinção do feito – art. 53, §4º, da 

Lei dos Juizados Especiais Estaduais), o oficial de justiça descreverá na 

certidão todos os bens que guarnecem a residência ou estabelecimento 

do Devedor (art. 836, § 1º e § 2º, do CPC). 3- Em caso de não pagamento 

do débito, após a lavratura do termo de penhora, se for o caso, intime-se o 

devedor que poderá impugnar – embargar – (art. 52, inciso IX da Lei 

9.099/1995) a presente execução, podendo aventar as matérias 

catalogadas no art. 52, inciso IX, da lei em apreço, bem como as insertas 

no art. 525, do CPC. 4- Ao penhorar bens do devedor, oriente-se o digno 

oficial de justiça pelo disposto nos artigos 831 usque 836 do CPC, 

lavrando o competente auto nos moldes do artigo 838 do mesmo código. 

Se a parte executada fechar as portas da “casa” a fim de obstar a 

penhora de bens, o oficial deverá comunicar o fato ao juiz solicitando-lhe a 

ordem de arrombamento (art. 846 do CPC). 5- Existindo bens gravados de 

ônus reais, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, 

independentemente de nomeação (art. 842 do CPC). Não sendo possível 

localizar a parte executada para a intimação da penhora, competirá ao 

oficial certificar detalhadamente as diligências realizadas, caso em que 

este magistrado poderá dispensar a intimação ou determinar novas 

diligências, consoante inteligência do artigo 841 do CPC c/c 53 e seguinte 

da Lei n.º 9.099/1995. Não tendo a parte executada bens neste foro, dê 

vida ao art. 845 do CPC. 6- DEFIRO as benesses do art. 212, §2º, do CPC, 

outorgando ao oficial de justiça as prerrogativas ali insculpidas. 7- Em 

caso de não pagamento do débito, após a lavratura do termo de penhora, 

se for o caso, agende a Secretaria data para audiência de conciliação 

conforme preconiza o art. 53, § 1º, da Lei 9.099/1995, intimando o devedor 

com antecedência do respectivo ato, que na ocasião poderá impugnar – 

embargar – (art. 53, § 2º), por escrito ou oralmente a presente execução, 

podendo aventar as matérias catalogadas no art. 52, inciso IX, da lei em 

apreço, bem como no art. 917 da Lei Instrumentária Civil. Caso o senhor 

meirinho não encontre o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o 

processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos que 

escoltaram a inicial mediante recibo nos autos e certificação, conforme 

dicção do art. 53, §4º, da Lei do Juizado Especial. 8- Intime-se. 9- 

Expeça-se o necessário. 10- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002039-31.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINO DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WELITON OLIVEIRA DE MATOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Cumpra-se o despacho de ID nº 16702678. 2. Intime-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002228-43.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

E B MORAES E SILVA E CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ONELIA FRANCISCA GUIMARAES OAB - MT0012826A (ADVOGADO(A))

ANDERSON ADIEL POSTAL OAB - MT0011844A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GLAYDSON SOUZA ALVES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Não tendo ocorrido o pagamento da dívida e restando infrutífera a 

utilização dos sistemas eletrônicos de constrição de bens, necessário se 

faz a penhora, avaliação e remoção de bens do devedor. Registro que 

uma vez não sendo mais possível a prisão civil do depositário infiel, as 

execuções têm sido frustradas após a penhora com o desvio do bem por 

parte de quem é executado, o que motiva a remoção aqui preconizada, 

conforme autoriza o artigo 840, II, do CPC. Assim sendo, caso o digno 

oficial de justiça logre encontrar bens passíveis de satisfazer a dívida, 

deverá removê-los para o depósito judicial desta comarca. Na hipótese da 

remoção implicar em despesas para o transporte dos bens, deverão elas 

ser arcadas pela parte autora, contudo de imediato caberá ao oficial de 

justiça ponderá-las e acrescê-las à dívida, ampliando o rol de bens 

constritos para custeá-las. Assim sendo, expeça-se mandado de 

penhora, avaliação e remoção, cabendo ao oficial de justiça proceder à 

penhora e remoção de tantos bens quantos bastem para amortização da 

dívida, realizando suas avaliações (art. 523, § 3º do CPC c/c o art. 52, 

caput, da Lei 9.099/95), indagando se a parte executada pretende dá-los 

como pagamento da dívida. 2- Na hipótese de não encontrar-se quaisquer 

bens penhoráveis (antes de ocorrer a extinção do feito – art. 53, §4º, da 

Lei dos Juizados Especiais Estaduais), o oficial de justiça descreverá na 

certidão todos os bens que guarnecem a residência ou estabelecimento 

do Devedor (art. 836, § 1º e § 2º, do CPC). 3- Em caso de não pagamento 

do débito, após a lavratura do termo de penhora, se for o caso, intime-se o 

devedor que poderá impugnar – embargar – (art. 52, inciso IX da Lei 

9.099/1995) a presente execução, podendo aventar as matérias 

catalogadas no art. 52, inciso IX, da lei em apreço, bem como as insertas 

no art. 525, do CPC. 4- Ao penhorar bens do devedor, oriente-se o digno 

oficial de justiça pelo disposto nos artigos 831 usque 836 do CPC, 

lavrando o competente auto nos moldes do artigo 838 do mesmo código. 

Se a parte executada fechar as portas da “casa” a fim de obstar a 

penhora de bens, o oficial deverá comunicar o fato ao juiz solicitando-lhe a 

ordem de arrombamento (art. 846 do CPC). 5- Existindo bens gravados de 

ônus reais, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, 

independentemente de nomeação (art. 842 do CPC). Não sendo possível 

localizar a parte executada para a intimação da penhora, competirá ao 

oficial certificar detalhadamente as diligências realizadas, caso em que 

este magistrado poderá dispensar a intimação ou determinar novas 

diligências, consoante inteligência do artigo 841 do CPC c/c 53 e seguinte 

da Lei n.º 9.099/1995. Não tendo a parte executada bens neste foro, dê 

vida ao art. 845 do CPC. 6- DEFIRO as benesses do art. 212, §2º, do CPC, 

outorgando ao oficial de justiça as prerrogativas ali insculpidas. 7- Em 

caso de não pagamento do débito, após a lavratura do termo de penhora, 

se for o caso, agende a Secretaria data para audiência de conciliação 

conforme preconiza o art. 53, § 1º, da Lei 9.099/1995, intimando o devedor 

com antecedência do respectivo ato, que na ocasião poderá impugnar – 
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embargar – (art. 53, § 2º), por escrito ou oralmente a presente execução, 

podendo aventar as matérias catalogadas no art. 52, inciso IX, da lei em 

apreço, bem como no art. 917 da Lei Instrumentária Civil. Caso o senhor 

meirinho não encontre o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o 

processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos que 

escoltaram a inicial mediante recibo nos autos e certificação, conforme 

dicção do art. 53, §4º, da Lei do Juizado Especial. 8- Intime-se. 9- 

Expeça-se o necessário. 10- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010892-12.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO VINICIUS LIMA LEITE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA SILVIA ALVES DE FREITAS OAB - MT0014275A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VINICIUS ALVES DA SILVAR (EXECUTADO)

N. BEVILACQUA JUNIOR EIRELI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO TAUIL ADOLFO OAB - MT0008208A-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Intime-se a parte exequente para que se manifeste sobre a constrição 

realizada pelo sistema RENAJUD. Após faça conclusos, oportunidade em 

que este magistrado deliberará sobre a conversão ou não do ato em 

penhora, bem como intimação da parte contrária para transcurso do prazo 

para embargos. 2- Cumpre ressaltar que, embora mediante o manejo do 

sistema RENAJUD tenha se logrado a restrição de veículo, para que 

ocorra a sua efetiva penhora e remoção deve a parte indicar seu 

paradeiro, tornando factível o ato pretendido, assim sendo, concedo o 

prazo de 10 (dez) dias para que a mesma se manifeste. 3- Expeça-se o 

necessário. 4- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010902-85.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA MARIA BENTO ROCHA CARNEIRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DE JESUS DA SILVA FERREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Após a utilização dos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, não 

foram obtidas informações sobre bens passíveis de penhora no CPF/CNPJ 

informado, assim sendo, intime-se a parte exequente para que indique 

bens sujeitos à constrição judicial, ou endereço onde possam ser 

encontrados, precisamente no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de 

extinção. 2- Cumpre-nos esclarecer que este gabinete utiliza-se de todas 

as ferramentas disponíveis para constrição de bens, valendo-se 

inicialmente do BacenJud que, uma vez infrutífero, passa-se então à 

pesquisa no sistema Renajud, valendo-se por fim do Infojud, sistemas 

estes que, dos quais, somente o BacenJud faz emissão de detalhamento 

da ordem (anexo), eis porque não se faz juntada do documento de 

comprovação dos demais. 3- Encerrado o prazo concedido, faça 

conclusos. 4- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001887-80.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SBR COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS EIRELI - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FLAVIO MARTINS RIBEIRO OAB - MT0018826A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE HUMBERTO NOGUEIRA REIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1- Designe-se audiência de conciliação e proceda à citação 

pessoal de parte requerida - na forma preconizada pelo art. 18, I, da 

LJESP, para comparecimento à audiência (LJESP, art. 18, § 1º), 

oportunidade em que poderá contestar a ação em uma das formas 

preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo facultada a formulação de 

pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo a citação conter em seu 

bojo a ressalva de que o não comparecimento à sessão de conciliação, ou 

à audiência de instrução e julgamento, implica na presunção de 

verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, art. 20), com 

julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo correio 

deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 2- Cientifique 

à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do art. 9º da 

Lei 9.099/1995. 3- Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, da LJESP, 

cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 4- Intime-se 

observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 5- Em último caso, havendo 

necessidade, expeça-se carta precatória (devidamente instruída com a 

contrafé da inicial) solicitando os préstimos do juízo deprecado no sentido 

de citar a parte requerida, se possível no prazo de 10 (dez) dias antes da 

audiência a ser realizada (aplicação, por analogia, do art. 277 do CPC), 

consignando em seu bojo nossas homenagens. 6- Expeça-se o 

necessário. 7- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010777-88.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO R. DA SILVA BARBOSA INSTALADORA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA KELLY CHAVES SBRISSA ABUD OAB - MT0008963A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO VICTOR DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRO TAKISHITA MARTINS DA FONSECA OAB - MT0012203S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Não tendo ocorrido o pagamento da dívida e restando inúteis a 

utilização dos sistemas eletrônicos de constrição de bens, necessário se 

faz a penhora, avaliação e remoção de bens do devedor. Registro que 

uma vez não sendo mais possível a prisão civil do depositário infiel, as 

execuções têm sido frustradas após a penhora com o desvio do bem por 

parte de quem é executado, o que motiva a remoção aqui preconizada, 

conforme autoriza o artigo 840, II, do CPC. Assim sendo, caso o digno 

oficial de justiça logre encontrar bens passíveis de satisfazer a dívida, 

deverá removê-los para o depósito judicial desta comarca. Na hipótese da 

remoção implicar em despesas para o transporte dos bens, deverão elas 

ser arcadas pela parte autora, contudo de imediato caberá ao oficial de 

justiça ponderá-las e acrescê-las à dívida, ampliando o rol de bens 

constritos para custeá-las. Assim sendo, expeça-se mandado de 

penhora, avaliação e remoção, cabendo ao oficial de justiça proceder à 

penhora e remoção de tantos bens quantos bastem para amortização da 

dívida, realizando suas avaliações (art. 523, § 3º do CPC c/c o art. 52, 

caput, da Lei 9.099/95), indagando se a parte executada pretende dá-los 

como pagamento da dívida, observando o que preconiza os artigos 652 e 

664 do Diploma Processual Civil. 2- Na hipótese de não encontrar-se 

quaisquer bens penhoráveis (antes de ocorrer a extinção do feito – art. 

53, §4º, da Lei dos Juizados Especiais Estaduais), o oficial de justiça 

descreverá na certidão todos os bens que guarnecem a residência ou 

estabelecimento do Devedor (art. 836, § 1º e § 2º, do CPC). 3- Em caso de 

não pagamento do débito, após a lavratura do termo de penhora, se for o 

caso, intime-se o devedor que poderá impugnar – embargar – (art. 52, 

inciso IX da Lei 9.099/1995) a presente execução, podendo aventar as 

matérias catalogadas no art. 52, inciso IX, da lei em apreço, bem como as 

insertas no art. 525, do CPC. 4- Ao penhorar bens do devedor, oriente-se 

o digno oficial de justiça pelo disposto nos artigos 831 usque 836 do CPC, 

lavrando o competente auto nos moldes do artigo 838 do mesmo código. 

Se a parte executada fechar as portas da “casa” a fim de obstar a 

penhora de bens, o oficial deverá comunicar o fato ao juiz solicitando-lhe a 

ordem de arrombamento (art. 846 do CPC). 5- Existindo bens gravados de 

ônus reais, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, 

independentemente de nomeação (art. 842 do CPC). Não sendo possível 

localizar a parte executada para a intimação da penhora, competirá ao 

oficial certificar detalhadamente as diligências realizadas, caso em que 

este magistrado poderá dispensar a intimação ou determinar novas 

diligências, consoante inteligência do artigo 841 do CPC c/c 53 e seguinte 

da Lei n.º 9.099/1995. Não tendo a parte executada bens neste foro, dê 
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vida ao art. 845 do CPC. 6- DEFIRO as benesses do art. 212, §2º, do CPC, 

outorgando ao oficial de justiça as prerrogativas ali insculpidas. 7- 

Intime-se. 8- Expeça-se o necessário. 9- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010247-84.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO ALVES DO NASCIMENTO OAB - MT0014040A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRIMAVERA MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GLENDA GONCALVES DOS SANTOS OAB - MT0013639S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Não tendo ocorrido o pagamento da dívida e restando inúteis a 

utilização dos sistemas eletrônicos de constrição de bens, necessário se 

faz a penhora, avaliação e remoção de bens do devedor. Registro que 

uma vez não sendo mais possível a prisão civil do depositário infiel, as 

execuções têm sido frustradas após a penhora com o desvio do bem por 

parte de quem é executado, o que motiva a remoção aqui preconizada, 

conforme autoriza o artigo 840, II, do CPC. Assim sendo, caso o digno 

oficial de justiça logre encontrar bens passíveis de satisfazer a dívida, 

deverá removê-los para o depósito judicial desta comarca. Na hipótese da 

remoção implicar em despesas para o transporte dos bens, deverão elas 

ser arcadas pela parte autora, contudo de imediato caberá ao oficial de 

justiça ponderá-las e acrescê-las à dívida, ampliando o rol de bens 

constritos para custeá-las. Assim sendo, expeça-se mandado de 

penhora, avaliação e remoção, cabendo ao oficial de justiça proceder à 

penhora e remoção de tantos bens quantos bastem para amortização da 

dívida, realizando suas avaliações (art. 523, § 3º do CPC c/c o art. 52, 

caput, da Lei 9.099/95), indagando se a parte executada pretende dá-los 

como pagamento da dívida, observando o que preconiza os artigos 652 e 

664 do Diploma Processual Civil. 2- Na hipótese de não encontrar-se 

quaisquer bens penhoráveis (antes de ocorrer a extinção do feito – art. 

53, §4º, da Lei dos Juizados Especiais Estaduais), o oficial de justiça 

descreverá na certidão todos os bens que guarnecem a residência ou 

estabelecimento do Devedor (art. 836, § 1º e § 2º, do CPC). 3- Em caso de 

não pagamento do débito, após a lavratura do termo de penhora, se for o 

caso, intime-se o devedor que poderá impugnar – embargar – (art. 52, 

inciso IX da Lei 9.099/1995) a presente execução, podendo aventar as 

matérias catalogadas no art. 52, inciso IX, da lei em apreço, bem como as 

insertas no art. 525, do CPC. 4- Ao penhorar bens do devedor, oriente-se 

o digno oficial de justiça pelo disposto nos artigos 831 usque 836 do CPC, 

lavrando o competente auto nos moldes do artigo 838 do mesmo código. 

Se a parte executada fechar as portas da “casa” a fim de obstar a 

penhora de bens, o oficial deverá comunicar o fato ao juiz solicitando-lhe a 

ordem de arrombamento (art. 846 do CPC). 5- Existindo bens gravados de 

ônus reais, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, 

independentemente de nomeação (art. 842 do CPC). Não sendo possível 

localizar a parte executada para a intimação da penhora, competirá ao 

oficial certificar detalhadamente as diligências realizadas, caso em que 

este magistrado poderá dispensar a intimação ou determinar novas 

diligências, consoante inteligência do artigo 841 do CPC c/c 53 e seguinte 

da Lei n.º 9.099/1995. Não tendo a parte executada bens neste foro, dê 

vida ao art. 845 do CPC. 6- DEFIRO as benesses do art. 212, §2º, do CPC, 

outorgando ao oficial de justiça as prerrogativas ali insculpidas. 7- 

Intime-se. 8- Expeça-se o necessário. 9- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011616-50.2014.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

HELOISIO SANTANA SOUSA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALAIANY FIGUEIREDO SILVA DE FREITAS OAB - MT0017912A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAILSON DE SOUSA MOURA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Não tendo ocorrido o pagamento da dívida e restando infrutífera a 

utilização dos sistemas eletrônicos de constrição de bens, necessário se 

faz a penhora, avaliação e remoção de bens do devedor. Registro que 

uma vez não sendo mais possível a prisão civil do depositário infiel, as 

execuções têm sido frustradas após a penhora com o desvio do bem por 

parte de quem é executado, o que motiva a remoção aqui preconizada, 

conforme autoriza o artigo 840, II, do CPC. Assim sendo, caso o digno 

oficial de justiça logre encontrar bens passíveis de satisfazer a dívida, 

deverá removê-los para o depósito judicial desta comarca. Na hipótese da 

remoção implicar em despesas para o transporte dos bens, deverão elas 

ser arcadas pela parte autora, contudo de imediato caberá ao oficial de 

justiça ponderá-las e acrescê-las à dívida, ampliando o rol de bens 

constritos para custeá-las. Assim sendo, expeça-se mandado de 

penhora, avaliação e remoção, cabendo ao oficial de justiça proceder à 

penhora e remoção de tantos bens quantos bastem para amortização da 

dívida, realizando suas avaliações (art. 523, § 3º do CPC c/c o art. 52, 

caput, da Lei 9.099/95), indagando se a parte executada pretende dá-los 

como pagamento da dívida. 2- Na hipótese de não encontrar-se quaisquer 

bens penhoráveis (antes de ocorrer a extinção do feito – art. 53, §4º, da 

Lei dos Juizados Especiais Estaduais), o oficial de justiça descreverá na 

certidão todos os bens que guarnecem a residência ou estabelecimento 

do Devedor (art. 836, § 1º e § 2º, do CPC). 3- Em caso de não pagamento 

do débito, após a lavratura do termo de penhora, se for o caso, intime-se o 

devedor que poderá impugnar – embargar – (art. 52, inciso IX da Lei 

9.099/1995) a presente execução, podendo aventar as matérias 

catalogadas no art. 52, inciso IX, da lei em apreço, bem como as insertas 

no art. 525, do CPC. 4- Ao penhorar bens do devedor, oriente-se o digno 

oficial de justiça pelo disposto nos artigos 831 usque 836 do CPC, 

lavrando o competente auto nos moldes do artigo 838 do mesmo código. 

Se a parte executada fechar as portas da “casa” a fim de obstar a 

penhora de bens, o oficial deverá comunicar o fato ao juiz solicitando-lhe a 

ordem de arrombamento (art. 846 do CPC). 5- Existindo bens gravados de 

ônus reais, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, 

independentemente de nomeação (art. 842 do CPC). Não sendo possível 

localizar a parte executada para a intimação da penhora, competirá ao 

oficial certificar detalhadamente as diligências realizadas, caso em que 

este magistrado poderá dispensar a intimação ou determinar novas 

diligências, consoante inteligência do artigo 841 do CPC c/c 53 e seguinte 

da Lei n.º 9.099/1995. Não tendo a parte executada bens neste foro, dê 

vida ao art. 845 do CPC. 6- DEFIRO as benesses do art. 212, §2º, do CPC, 

outorgando ao oficial de justiça as prerrogativas ali insculpidas. 7- Em 

caso de não pagamento do débito, após a lavratura do termo de penhora, 

se for o caso, agende a Secretaria data para audiência de conciliação 

conforme preconiza o art. 53, § 1º, da Lei 9.099/1995, intimando o devedor 

com antecedência do respectivo ato, que na ocasião poderá impugnar – 

embargar – (art. 53, § 2º), por escrito ou oralmente a presente execução, 

podendo aventar as matérias catalogadas no art. 52, inciso IX, da lei em 

apreço, bem como no art. 917 da Lei Instrumentária Civil. Caso o senhor 

meirinho não encontre o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o 

processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos que 

escoltaram a inicial mediante recibo nos autos e certificação, conforme 

dicção do art. 53, §4º, da Lei do Juizado Especial. 8- Intime-se. 9- 

Expeça-se o necessário. 10- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8012370-21.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

JUSCELINO BALBINO DA ASSUNCAO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERGIO ANTONIO GARCIA PEREIRA OAB - MT0016080A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Intime-se a parte exequente para que se manifeste sobre a constrição 

realizada pelo sistema RENAJUD. Após faça conclusos, oportunidade em 

que este magistrado deliberará sobre a conversão ou não do ato em 
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penhora, bem como intimação da parte contrária para transcurso do prazo 

para embargos. 2- Cumpre ressaltar que, embora mediante o manejo do 

sistema RENAJUD tenha se logrado a restrição de veículo, para que 

ocorra a sua efetiva penhora e remoção deve a parte indicar seu 

paradeiro, tornando factível o ato pretendido, assim sendo, concedo o 

prazo de 10 (dez) dias para que a mesma se manifeste. 3- Expeça-se o 

necessário. 4- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001787-62.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS VINICIUS BITTENCOURT CARVALHO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Não tendo ocorrido o pagamento da dívida e restando inúteis a 

utilização dos sistemas eletrônicos de constrição de bens, necessário se 

faz a penhora, avaliação e remoção de bens do devedor. Registro que 

uma vez não sendo mais possível a prisão civil do depositário infiel, as 

execuções têm sido frustradas após a penhora com o desvio do bem por 

parte de quem é executado, o que motiva a remoção aqui preconizada, 

conforme autoriza o artigo 840, II, do CPC. Assim sendo, caso o digno 

oficial de justiça logre encontrar bens passíveis de satisfazer a dívida, 

deverá removê-los para o depósito judicial desta comarca. Na hipótese da 

remoção implicar em despesas para o transporte dos bens, deverão elas 

ser arcadas pela parte autora, contudo de imediato caberá ao oficial de 

justiça ponderá-las e acrescê-las à dívida, ampliando o rol de bens 

constritos para custeá-las. Assim sendo, expeça-se mandado de 

penhora, avaliação e remoção, cabendo ao oficial de justiça proceder à 

penhora e remoção de tantos bens quantos bastem para amortização da 

dívida, realizando suas avaliações (art. 523, § 3º do CPC c/c o art. 52, 

caput, da Lei 9.099/95), indagando se a parte executada pretende dá-los 

como pagamento da dívida, observando o que preconiza os artigos 652 e 

664 do Diploma Processual Civil. 2- Na hipótese de não encontrar-se 

quaisquer bens penhoráveis (antes de ocorrer a extinção do feito – art. 

53, §4º, da Lei dos Juizados Especiais Estaduais), o oficial de justiça 

descreverá na certidão todos os bens que guarnecem a residência ou 

estabelecimento do Devedor (art. 836, § 1º e § 2º, do CPC). 3- Em caso de 

não pagamento do débito, após a lavratura do termo de penhora, se for o 

caso, intime-se o devedor que poderá impugnar – embargar – (art. 52, 

inciso IX da Lei 9.099/1995) a presente execução, podendo aventar as 

matérias catalogadas no art. 52, inciso IX, da lei em apreço, bem como as 

insertas no art. 525, do CPC. 4- Ao penhorar bens do devedor, oriente-se 

o digno oficial de justiça pelo disposto nos artigos 831 usque 836 do CPC, 

lavrando o competente auto nos moldes do artigo 838 do mesmo código. 

Se a parte executada fechar as portas da “casa” a fim de obstar a 

penhora de bens, o oficial deverá comunicar o fato ao juiz solicitando-lhe a 

ordem de arrombamento (art. 846 do CPC). 5- Existindo bens gravados de 

ônus reais, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, 

independentemente de nomeação (art. 842 do CPC). Não sendo possível 

localizar a parte executada para a intimação da penhora, competirá ao 

oficial certificar detalhadamente as diligências realizadas, caso em que 

este magistrado poderá dispensar a intimação ou determinar novas 

diligências, consoante inteligência do artigo 841 do CPC c/c 53 e seguinte 

da Lei n.º 9.099/1995. Não tendo a parte executada bens neste foro, dê 

vida ao art. 845 do CPC. 6- DEFIRO as benesses do art. 212, §2º, do CPC, 

outorgando ao oficial de justiça as prerrogativas ali insculpidas. 7- 

Intime-se. 8- Expeça-se o necessário. 9- Cumpra-se. Barra do Garças-MT

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010640-38.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE BATISTA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

POLLYANA SOARES MATOS OAB - MT0018383A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRO FORMACAO DE CONDUTORES DE VEICULOS GARCAS LTDA - 

ME (REQUERIDO)

XAVANTE CENTRO FORMACAO DE CONDUTORES DE VEICULOS LTDA - 

ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SANDRO LUIS COSTA SAGGIN OAB - MT0005734A (ADVOGADO(A))

ARIDAQUE LUIZ NETO OAB - MT0003252A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Intime-se a parte exequente para que se manifeste sobre a constrição 

realizada pelo sistema RENAJUD. Após faça conclusos, oportunidade em 

que este magistrado deliberará sobre a conversão ou não do ato em 

penhora, bem como intimação da parte contrária para transcurso do prazo 

para embargos. 2- Cumpre ressaltar que, embora mediante o manejo do 

sistema RENAJUD tenha se logrado a restrição de veículo, para que 

ocorra a sua efetiva penhora e remoção deve a parte indicar seu 

paradeiro, tornando factível o ato pretendido, assim sendo, concedo o 

prazo de 10 (dez) dias para que a mesma se manifeste. 3- Expeça-se o 

necessário. 4- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000955-92.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ALVES DE VASCONCELOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA DE SOUSA ARAUJO OAB - MT0021229A-O (ADVOGADO(A))

RODRIGO XAVIER GUIMARAES OAB - 024.835.861-80 (PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DE LOURDES F. DE JESUS BORGES - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Não tendo ocorrido o pagamento da dívida e restando infrutífera a 

utilização dos sistemas eletrônicos de constrição de bens, necessário se 

faz a penhora, avaliação e remoção de bens do devedor. Registro que 

uma vez não sendo mais possível a prisão civil do depositário infiel, as 

execuções têm sido frustradas após a penhora com o desvio do bem por 

parte de quem é executado, o que motiva a remoção aqui preconizada, 

conforme autoriza o artigo 840, II, do CPC. Assim sendo, caso o digno 

oficial de justiça logre encontrar bens passíveis de satisfazer a dívida, 

deverá removê-los para o depósito judicial desta comarca. Na hipótese da 

remoção implicar em despesas para o transporte dos bens, deverão elas 

ser arcadas pela parte autora, contudo de imediato caberá ao oficial de 

justiça ponderá-las e acrescê-las à dívida, ampliando o rol de bens 

constritos para custeá-las. Assim sendo, expeça-se mandado de 

penhora, avaliação e remoção, cabendo ao oficial de justiça proceder à 

penhora e remoção de tantos bens quantos bastem para amortização da 

dívida, realizando suas avaliações (art. 523, § 3º do CPC c/c o art. 52, 

caput, da Lei 9.099/95), indagando se a parte executada pretende dá-los 

como pagamento da dívida. 2- Na hipótese de não encontrar-se quaisquer 

bens penhoráveis (antes de ocorrer a extinção do feito – art. 53, §4º, da 

Lei dos Juizados Especiais Estaduais), o oficial de justiça descreverá na 

certidão todos os bens que guarnecem a residência ou estabelecimento 

do Devedor (art. 836, § 1º e § 2º, do CPC). 3- Em caso de não pagamento 

do débito, após a lavratura do termo de penhora, se for o caso, intime-se o 

devedor que poderá impugnar – embargar – (art. 52, inciso IX da Lei 

9.099/1995) a presente execução, podendo aventar as matérias 

catalogadas no art. 52, inciso IX, da lei em apreço, bem como as insertas 

no art. 525, do CPC. 4- Ao penhorar bens do devedor, oriente-se o digno 

oficial de justiça pelo disposto nos artigos 831 usque 836 do CPC, 

lavrando o competente auto nos moldes do artigo 838 do mesmo código. 

Se a parte executada fechar as portas da “casa” a fim de obstar a 

penhora de bens, o oficial deverá comunicar o fato ao juiz solicitando-lhe a 

ordem de arrombamento (art. 846 do CPC). 5- Existindo bens gravados de 

ônus reais, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, 

independentemente de nomeação (art. 842 do CPC). Não sendo possível 

localizar a parte executada para a intimação da penhora, competirá ao 

oficial certificar detalhadamente as diligências realizadas, caso em que 

este magistrado poderá dispensar a intimação ou determinar novas 

diligências, consoante inteligência do artigo 841 do CPC c/c 53 e seguinte 

da Lei n.º 9.099/1995. Não tendo a parte executada bens neste foro, dê 

vida ao art. 845 do CPC. 6- DEFIRO as benesses do art. 212, §2º, do CPC, 

outorgando ao oficial de justiça as prerrogativas ali insculpidas. 7- Em 

caso de não pagamento do débito, após a lavratura do termo de penhora, 
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se for o caso, agende a Secretaria data para audiência de conciliação 

conforme preconiza o art. 53, § 1º, da Lei 9.099/1995, intimando o devedor 

com antecedência do respectivo ato, que na ocasião poderá impugnar – 

embargar – (art. 53, § 2º), por escrito ou oralmente a presente execução, 

podendo aventar as matérias catalogadas no art. 52, inciso IX, da lei em 

apreço, bem como no art. 917 da Lei Instrumentária Civil. Caso o senhor 

meirinho não encontre o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o 

processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos que 

escoltaram a inicial mediante recibo nos autos e certificação, conforme 

dicção do art. 53, §4º, da Lei do Juizado Especial. 8- Intime-se. 9- 

Expeça-se o necessário. 10- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001478-07.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FATIMA DE MIRANDA BARBOSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MYKE BRENDON BORGES OAB - MT0021498A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA SIQUEIRA COSTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Não tendo ocorrido o pagamento da dívida e restando infrutífera a 

utilização dos sistemas eletrônicos de constrição de bens, necessário se 

faz a penhora, avaliação e remoção de bens do devedor. Registro que 

uma vez não sendo mais possível a prisão civil do depositário infiel, as 

execuções têm sido frustradas após a penhora com o desvio do bem por 

parte de quem é executado, o que motiva a remoção aqui preconizada, 

conforme autoriza o artigo 840, II, do CPC. Assim sendo, caso o digno 

oficial de justiça logre encontrar bens passíveis de satisfazer a dívida, 

deverá removê-los para o depósito judicial desta comarca. Na hipótese da 

remoção implicar em despesas para o transporte dos bens, deverão elas 

ser arcadas pela parte autora, contudo de imediato caberá ao oficial de 

justiça ponderá-las e acrescê-las à dívida, ampliando o rol de bens 

constritos para custeá-las. Assim sendo, expeça-se mandado de 

penhora, avaliação e remoção, cabendo ao oficial de justiça proceder à 

penhora e remoção de tantos bens quantos bastem para amortização da 

dívida, realizando suas avaliações (art. 523, § 3º do CPC c/c o art. 52, 

caput, da Lei 9.099/95), indagando se a parte executada pretende dá-los 

como pagamento da dívida. 2- Na hipótese de não encontrar-se quaisquer 

bens penhoráveis (antes de ocorrer a extinção do feito – art. 53, §4º, da 

Lei dos Juizados Especiais Estaduais), o oficial de justiça descreverá na 

certidão todos os bens que guarnecem a residência ou estabelecimento 

do Devedor (art. 836, § 1º e § 2º, do CPC). 3- Em caso de não pagamento 

do débito, após a lavratura do termo de penhora, se for o caso, intime-se o 

devedor que poderá impugnar – embargar – (art. 52, inciso IX da Lei 

9.099/1995) a presente execução, podendo aventar as matérias 

catalogadas no art. 52, inciso IX, da lei em apreço, bem como as insertas 

no art. 525, do CPC. 4- Ao penhorar bens do devedor, oriente-se o digno 

oficial de justiça pelo disposto nos artigos 831 usque 836 do CPC, 

lavrando o competente auto nos moldes do artigo 838 do mesmo código. 

Se a parte executada fechar as portas da “casa” a fim de obstar a 

penhora de bens, o oficial deverá comunicar o fato ao juiz solicitando-lhe a 

ordem de arrombamento (art. 846 do CPC). 5- Existindo bens gravados de 

ônus reais, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, 

independentemente de nomeação (art. 842 do CPC). Não sendo possível 

localizar a parte executada para a intimação da penhora, competirá ao 

oficial certificar detalhadamente as diligências realizadas, caso em que 

este magistrado poderá dispensar a intimação ou determinar novas 

diligências, consoante inteligência do artigo 841 do CPC c/c 53 e seguinte 

da Lei n.º 9.099/1995. Não tendo a parte executada bens neste foro, dê 

vida ao art. 845 do CPC. 6- DEFIRO as benesses do art. 212, §2º, do CPC, 

outorgando ao oficial de justiça as prerrogativas ali insculpidas. 7- Em 

caso de não pagamento do débito, após a lavratura do termo de penhora, 

se for o caso, agende a Secretaria data para audiência de conciliação 

conforme preconiza o art. 53, § 1º, da Lei 9.099/1995, intimando o devedor 

com antecedência do respectivo ato, que na ocasião poderá impugnar – 

embargar – (art. 53, § 2º), por escrito ou oralmente a presente execução, 

podendo aventar as matérias catalogadas no art. 52, inciso IX, da lei em 

apreço, bem como no art. 917 da Lei Instrumentária Civil. Caso o senhor 

meirinho não encontre o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o 

processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos que 

escoltaram a inicial mediante recibo nos autos e certificação, conforme 

dicção do art. 53, §4º, da Lei do Juizado Especial. 8- Intime-se. 9- 

Expeça-se o necessário. 10- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001560-38.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

IRMAOS DA ROLT TRANSPORTES IMP E EXPORTACAO LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA MAIRA COSTA OAB - SC44952 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CESAR LUIZ PIRAN (REQUERIDO)

Outros Interessados:

VALDENI CORREA RAMOS QUEIROZ (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos. 1. Diante da petição de ID nº 15346873, ORDENO a secretaria para 

proceder com o arquivamento dos autos. 2. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002130-24.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

GILVANY CAETANO DE BRITO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILVANY CAETANO DE BRITO OAB - MT0022744A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBSON OLIVEIRA COSTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos. 1. Processo regido pelo artigo 53 da Lei 9.099/95. 2. A vestibular 

está devidamente acompanhada de título executivo e demonstrativo 

atualizado do débito, preenchendo, assim, os requisitos específicos 

preconizados pelo artigo 798 do Diploma Processual Civil, não sendo caso 

de se aplicar o art. 801 do mesmo codex, razão pela qual recebo a 

presente dando continuidade à atividade jurisdicional deste juízo. 3. 

Inicialmente, consubstanciado no enunciado 126 do FONAJE, ORDENO que 

a parte exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente o título 

executivo original junto à secretaria deste juizado especial, que será 

devidamente conferido e carimbado pelo Gestor Judiciário, sob pena de 

extinção e arquivamento do feito. 4. Concretizada tal diligência, 

DETERMINO a Secretaria do Juizado Especial Cível que proceda à citação 

pessoal da parte devedora, por meio do oficial de justiça, para efetuar o 

pagamento do débito no prazo de 03 (três) dias. Havendo pronto e integral 

pagamento promova a conclusão dos autos para extinção da execução 

por sentença logo em seguida, conforme inteligência do art. 924, inciso I, 

c/c o art. 925, ambos do CPC. 5. Por outro lado, não havendo o pagamento 

da dívida no aludido prazo, ou amortização meramente parcial, igualmente 

promova a conclusão dos autos para utilização dos sistemas on-line 

colimando penhora de bens, cuja frustração encetará a penhora por meio 

de diligências a serem promovidas por Oficial de Justiça. 6. Expeça-se o 

necessário. 7. Intime-se. 8. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000970-95.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIELDO MACHADO COUTINHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUNIO CESAR COELHO DA SILVA OAB - MT0019199A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAIME SOUSA DE FREITAS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SANDRO LUIS COSTA SAGGIN OAB - MT0005734A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. O processo já foi sentenciado, de tal sorte que a modificação do aludido 

ato judicial somente é possível por meio de recurso próprio ou acolhimento 

de embargos de declaração, não sendo o que ocorreu no caso. Com 

efeito, a parte autora formulou pedido de reconsideração de decisão, 

donde se infere que o requerimento em voga nem sequer é digno de 
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apreciação, eis porque dele NÃO CONHEÇO. 2. Concretize-se a sentença 

em seu inteiro teor, expedindo-se o necessário. 3. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011071-43.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILO & SILVA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO NUNES DE SOUSA FILHO OAB - MT0015027S (ADVOGADO(A))

ANDERSON ADIEL POSTAL OAB - MT0011844A (ADVOGADO(A))

ONELIA FRANCISCA GUIMARAES OAB - MT0012826A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HEMMALYNE AIRES SIRQUEIRA GUESSER (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Não tendo ocorrido o pagamento da dívida e restando infrutífera a 

utilização dos sistemas eletrônicos de constrição de bens, necessário se 

faz a penhora, avaliação e remoção de bens do devedor. Registro que 

uma vez não sendo mais possível a prisão civil do depositário infiel, as 

execuções têm sido frustradas após a penhora com o desvio do bem por 

parte de quem é executado, o que motiva a remoção aqui preconizada, 

conforme autoriza o artigo 840, II, do CPC. Assim sendo, caso o digno 

oficial de justiça logre encontrar bens passíveis de satisfazer a dívida, 

deverá removê-los para o depósito judicial desta comarca. Na hipótese da 

remoção implicar em despesas para o transporte dos bens, deverão elas 

ser arcadas pela parte autora, contudo de imediato caberá ao oficial de 

justiça ponderá-las e acrescê-las à dívida, ampliando o rol de bens 

constritos para custeá-las. Assim sendo, expeça-se mandado de 

penhora, avaliação e remoção, cabendo ao oficial de justiça proceder à 

penhora e remoção de tantos bens quantos bastem para amortização da 

dívida, realizando suas avaliações (art. 523, § 3º do CPC c/c o art. 52, 

caput, da Lei 9.099/95), indagando se a parte executada pretende dá-los 

como pagamento da dívida. 2- Na hipótese de não encontrar-se quaisquer 

bens penhoráveis (antes de ocorrer a extinção do feito – art. 53, §4º, da 

Lei dos Juizados Especiais Estaduais), o oficial de justiça descreverá na 

certidão todos os bens que guarnecem a residência ou estabelecimento 

do Devedor (art. 836, § 1º e § 2º, do CPC). 3- Em caso de não pagamento 

do débito, após a lavratura do termo de penhora, se for o caso, intime-se o 

devedor que poderá impugnar – embargar – (art. 52, inciso IX da Lei 

9.099/1995) a presente execução, podendo aventar as matérias 

catalogadas no art. 52, inciso IX, da lei em apreço, bem como as insertas 

no art. 525, do CPC. 4- Ao penhorar bens do devedor, oriente-se o digno 

oficial de justiça pelo disposto nos artigos 831 usque 836 do CPC, 

lavrando o competente auto nos moldes do artigo 838 do mesmo código. 

Se a parte executada fechar as portas da “casa” a fim de obstar a 

penhora de bens, o oficial deverá comunicar o fato ao juiz solicitando-lhe a 

ordem de arrombamento (art. 846 do CPC). 5- Existindo bens gravados de 

ônus reais, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, 

independentemente de nomeação (art. 842 do CPC). Não sendo possível 

localizar a parte executada para a intimação da penhora, competirá ao 

oficial certificar detalhadamente as diligências realizadas, caso em que 

este magistrado poderá dispensar a intimação ou determinar novas 

diligências, consoante inteligência do artigo 841 do CPC c/c 53 e seguinte 

da Lei n.º 9.099/1995. Não tendo a parte executada bens neste foro, dê 

vida ao art. 845 do CPC. 6- DEFIRO as benesses do art. 212, §2º, do CPC, 

outorgando ao oficial de justiça as prerrogativas ali insculpidas. 7- Em 

caso de não pagamento do débito, após a lavratura do termo de penhora, 

se for o caso, agende a Secretaria data para audiência de conciliação 

conforme preconiza o art. 53, § 1º, da Lei 9.099/1995, intimando o devedor 

com antecedência do respectivo ato, que na ocasião poderá impugnar – 

embargar – (art. 53, § 2º), por escrito ou oralmente a presente execução, 

podendo aventar as matérias catalogadas no art. 52, inciso IX, da lei em 

apreço, bem como no art. 917 da Lei Instrumentária Civil. Caso o senhor 

meirinho não encontre o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o 

processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos que 

escoltaram a inicial mediante recibo nos autos e certificação, conforme 

dicção do art. 53, §4º, da Lei do Juizado Especial. 8- Intime-se. 9- 

Expeça-se o necessário. 10- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001042-48.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILO & SILVA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ONELIA FRANCISCA GUIMARAES OAB - MT0012826A (ADVOGADO(A))

ANDERSON ADIEL POSTAL OAB - MT0011844A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE BUENO DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Não tendo ocorrido o pagamento da dívida e restando infrutífera a 

utilização dos sistemas eletrônicos de constrição de bens, necessário se 

faz a penhora, avaliação e remoção de bens do devedor. Registro que 

uma vez não sendo mais possível a prisão civil do depositário infiel, as 

execuções têm sido frustradas após a penhora com o desvio do bem por 

parte de quem é executado, o que motiva a remoção aqui preconizada, 

conforme autoriza o artigo 840, II, do CPC. Assim sendo, caso o digno 

oficial de justiça logre encontrar bens passíveis de satisfazer a dívida, 

deverá removê-los para o depósito judicial desta comarca. Na hipótese da 

remoção implicar em despesas para o transporte dos bens, deverão elas 

ser arcadas pela parte autora, contudo de imediato caberá ao oficial de 

justiça ponderá-las e acrescê-las à dívida, ampliando o rol de bens 

constritos para custeá-las. Assim sendo, expeça-se mandado de 

penhora, avaliação e remoção, cabendo ao oficial de justiça proceder à 

penhora e remoção de tantos bens quantos bastem para amortização da 

dívida, realizando suas avaliações (art. 523, § 3º do CPC c/c o art. 52, 

caput, da Lei 9.099/95), indagando se a parte executada pretende dá-los 

como pagamento da dívida. 2- Na hipótese de não encontrar-se quaisquer 

bens penhoráveis (antes de ocorrer a extinção do feito – art. 53, §4º, da 

Lei dos Juizados Especiais Estaduais), o oficial de justiça descreverá na 

certidão todos os bens que guarnecem a residência ou estabelecimento 

do Devedor (art. 836, § 1º e § 2º, do CPC). 3- Em caso de não pagamento 

do débito, após a lavratura do termo de penhora, se for o caso, intime-se o 

devedor que poderá impugnar – embargar – (art. 52, inciso IX da Lei 

9.099/1995) a presente execução, podendo aventar as matérias 

catalogadas no art. 52, inciso IX, da lei em apreço, bem como as insertas 

no art. 525, do CPC. 4- Ao penhorar bens do devedor, oriente-se o digno 

oficial de justiça pelo disposto nos artigos 831 usque 836 do CPC, 

lavrando o competente auto nos moldes do artigo 838 do mesmo código. 

Se a parte executada fechar as portas da “casa” a fim de obstar a 

penhora de bens, o oficial deverá comunicar o fato ao juiz solicitando-lhe a 

ordem de arrombamento (art. 846 do CPC). 5- Existindo bens gravados de 

ônus reais, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, 

independentemente de nomeação (art. 842 do CPC). Não sendo possível 

localizar a parte executada para a intimação da penhora, competirá ao 

oficial certificar detalhadamente as diligências realizadas, caso em que 

este magistrado poderá dispensar a intimação ou determinar novas 

diligências, consoante inteligência do artigo 841 do CPC c/c 53 e seguinte 

da Lei n.º 9.099/1995. Não tendo a parte executada bens neste foro, dê 

vida ao art. 845 do CPC. 6- DEFIRO as benesses do art. 212, §2º, do CPC, 

outorgando ao oficial de justiça as prerrogativas ali insculpidas. 7- Em 

caso de não pagamento do débito, após a lavratura do termo de penhora, 

se for o caso, agende a Secretaria data para audiência de conciliação 

conforme preconiza o art. 53, § 1º, da Lei 9.099/1995, intimando o devedor 

com antecedência do respectivo ato, que na ocasião poderá impugnar – 

embargar – (art. 53, § 2º), por escrito ou oralmente a presente execução, 

podendo aventar as matérias catalogadas no art. 52, inciso IX, da lei em 

apreço, bem como no art. 917 da Lei Instrumentária Civil. Caso o senhor 

meirinho não encontre o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o 

processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos que 

escoltaram a inicial mediante recibo nos autos e certificação, conforme 

dicção do art. 53, §4º, da Lei do Juizado Especial. 8- Intime-se. 9- 

Expeça-se o necessário. 10- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001053-77.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI SILVA & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON ADIEL POSTAL OAB - MT0011844A (ADVOGADO(A))

ONELIA FRANCISCA GUIMARAES OAB - MT0012826A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADAO DIAS CAMPOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO
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1- Não tendo ocorrido o pagamento da dívida e restando infrutífera a 

utilização dos sistemas eletrônicos de constrição de bens, necessário se 

faz a penhora, avaliação e remoção de bens do devedor. Registro que 

uma vez não sendo mais possível a prisão civil do depositário infiel, as 

execuções têm sido frustradas após a penhora com o desvio do bem por 

parte de quem é executado, o que motiva a remoção aqui preconizada, 

conforme autoriza o artigo 840, II, do CPC. Assim sendo, caso o digno 

oficial de justiça logre encontrar bens passíveis de satisfazer a dívida, 

deverá removê-los para o depósito judicial desta comarca. Na hipótese da 

remoção implicar em despesas para o transporte dos bens, deverão elas 

ser arcadas pela parte autora, contudo de imediato caberá ao oficial de 

justiça ponderá-las e acrescê-las à dívida, ampliando o rol de bens 

constritos para custeá-las. Assim sendo, expeça-se mandado de 

penhora, avaliação e remoção, cabendo ao oficial de justiça proceder à 

penhora e remoção de tantos bens quantos bastem para amortização da 

dívida, realizando suas avaliações (art. 523, § 3º do CPC c/c o art. 52, 

caput, da Lei 9.099/95), indagando se a parte executada pretende dá-los 

como pagamento da dívida. 2- Na hipótese de não encontrar-se quaisquer 

bens penhoráveis (antes de ocorrer a extinção do feito – art. 53, §4º, da 

Lei dos Juizados Especiais Estaduais), o oficial de justiça descreverá na 

certidão todos os bens que guarnecem a residência ou estabelecimento 

do Devedor (art. 836, § 1º e § 2º, do CPC). 3- Em caso de não pagamento 

do débito, após a lavratura do termo de penhora, se for o caso, intime-se o 

devedor que poderá impugnar – embargar – (art. 52, inciso IX da Lei 

9.099/1995) a presente execução, podendo aventar as matérias 

catalogadas no art. 52, inciso IX, da lei em apreço, bem como as insertas 

no art. 525, do CPC. 4- Ao penhorar bens do devedor, oriente-se o digno 

oficial de justiça pelo disposto nos artigos 831 usque 836 do CPC, 

lavrando o competente auto nos moldes do artigo 838 do mesmo código. 

Se a parte executada fechar as portas da “casa” a fim de obstar a 

penhora de bens, o oficial deverá comunicar o fato ao juiz solicitando-lhe a 

ordem de arrombamento (art. 846 do CPC). 5- Existindo bens gravados de 

ônus reais, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, 

independentemente de nomeação (art. 842 do CPC). Não sendo possível 

localizar a parte executada para a intimação da penhora, competirá ao 

oficial certificar detalhadamente as diligências realizadas, caso em que 

este magistrado poderá dispensar a intimação ou determinar novas 

diligências, consoante inteligência do artigo 841 do CPC c/c 53 e seguinte 

da Lei n.º 9.099/1995. Não tendo a parte executada bens neste foro, dê 

vida ao art. 845 do CPC. 6- DEFIRO as benesses do art. 212, §2º, do CPC, 

outorgando ao oficial de justiça as prerrogativas ali insculpidas. 7- Em 

caso de não pagamento do débito, após a lavratura do termo de penhora, 

se for o caso, agende a Secretaria data para audiência de conciliação 

conforme preconiza o art. 53, § 1º, da Lei 9.099/1995, intimando o devedor 

com antecedência do respectivo ato, que na ocasião poderá impugnar – 

embargar – (art. 53, § 2º), por escrito ou oralmente a presente execução, 

podendo aventar as matérias catalogadas no art. 52, inciso IX, da lei em 

apreço, bem como no art. 917 da Lei Instrumentária Civil. Caso o senhor 

meirinho não encontre o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o 

processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos que 

escoltaram a inicial mediante recibo nos autos e certificação, conforme 

dicção do art. 53, §4º, da Lei do Juizado Especial. 8- Intime-se. 9- 

Expeça-se o necessário. 10- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001034-71.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILO & SILVA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ONELIA FRANCISCA GUIMARAES OAB - MT0012826A (ADVOGADO(A))

ANDERSON ADIEL POSTAL OAB - MT0011844A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNA BARROS DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Não tendo ocorrido o pagamento da dívida e restando infrutífera a 

utilização dos sistemas eletrônicos de constrição de bens, necessário se 

faz a penhora, avaliação e remoção de bens do devedor. Registro que 

uma vez não sendo mais possível a prisão civil do depositário infiel, as 

execuções têm sido frustradas após a penhora com o desvio do bem por 

parte de quem é executado, o que motiva a remoção aqui preconizada, 

conforme autoriza o artigo 840, II, do CPC. Assim sendo, caso o digno 

oficial de justiça logre encontrar bens passíveis de satisfazer a dívida, 

deverá removê-los para o depósito judicial desta comarca. Na hipótese da 

remoção implicar em despesas para o transporte dos bens, deverão elas 

ser arcadas pela parte autora, contudo de imediato caberá ao oficial de 

justiça ponderá-las e acrescê-las à dívida, ampliando o rol de bens 

constritos para custeá-las. Assim sendo, expeça-se mandado de 

penhora, avaliação e remoção, cabendo ao oficial de justiça proceder à 

penhora e remoção de tantos bens quantos bastem para amortização da 

dívida, realizando suas avaliações (art. 523, § 3º do CPC c/c o art. 52, 

caput, da Lei 9.099/95), indagando se a parte executada pretende dá-los 

como pagamento da dívida. 2- Na hipótese de não encontrar-se quaisquer 

bens penhoráveis (antes de ocorrer a extinção do feito – art. 53, §4º, da 

Lei dos Juizados Especiais Estaduais), o oficial de justiça descreverá na 

certidão todos os bens que guarnecem a residência ou estabelecimento 

do Devedor (art. 836, § 1º e § 2º, do CPC). 3- Em caso de não pagamento 

do débito, após a lavratura do termo de penhora, se for o caso, intime-se o 

devedor que poderá impugnar – embargar – (art. 52, inciso IX da Lei 

9.099/1995) a presente execução, podendo aventar as matérias 

catalogadas no art. 52, inciso IX, da lei em apreço, bem como as insertas 

no art. 525, do CPC. 4- Ao penhorar bens do devedor, oriente-se o digno 

oficial de justiça pelo disposto nos artigos 831 usque 836 do CPC, 

lavrando o competente auto nos moldes do artigo 838 do mesmo código. 

Se a parte executada fechar as portas da “casa” a fim de obstar a 

penhora de bens, o oficial deverá comunicar o fato ao juiz solicitando-lhe a 

ordem de arrombamento (art. 846 do CPC). 5- Existindo bens gravados de 

ônus reais, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, 

independentemente de nomeação (art. 842 do CPC). Não sendo possível 

localizar a parte executada para a intimação da penhora, competirá ao 

oficial certificar detalhadamente as diligências realizadas, caso em que 

este magistrado poderá dispensar a intimação ou determinar novas 

diligências, consoante inteligência do artigo 841 do CPC c/c 53 e seguinte 

da Lei n.º 9.099/1995. Não tendo a parte executada bens neste foro, dê 

vida ao art. 845 do CPC. 6- DEFIRO as benesses do art. 212, §2º, do CPC, 

outorgando ao oficial de justiça as prerrogativas ali insculpidas. 7- Em 

caso de não pagamento do débito, após a lavratura do termo de penhora, 

se for o caso, agende a Secretaria data para audiência de conciliação 

conforme preconiza o art. 53, § 1º, da Lei 9.099/1995, intimando o devedor 

com antecedência do respectivo ato, que na ocasião poderá impugnar – 

embargar – (art. 53, § 2º), por escrito ou oralmente a presente execução, 

podendo aventar as matérias catalogadas no art. 52, inciso IX, da lei em 

apreço, bem como no art. 917 da Lei Instrumentária Civil. Caso o senhor 

meirinho não encontre o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o 

processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos que 

escoltaram a inicial mediante recibo nos autos e certificação, conforme 

dicção do art. 53, §4º, da Lei do Juizado Especial. 8- Intime-se. 9- 

Expeça-se o necessário. 10- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000733-61.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILO & SILVA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON ADIEL POSTAL OAB - MT0011844A (ADVOGADO(A))

ONELIA FRANCISCA GUIMARAES OAB - MT0012826A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JANDINALVA FRANCISCA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Não tendo ocorrido o pagamento da dívida e restando infrutífera a 

utilização dos sistemas eletrônicos de constrição de bens, necessário se 

faz a penhora, avaliação e remoção de bens do devedor. Registro que 

uma vez não sendo mais possível a prisão civil do depositário infiel, as 

execuções têm sido frustradas após a penhora com o desvio do bem por 

parte de quem é executado, o que motiva a remoção aqui preconizada, 

conforme autoriza o artigo 840, II, do CPC. Assim sendo, caso o digno 

oficial de justiça logre encontrar bens passíveis de satisfazer a dívida, 

deverá removê-los para o depósito judicial desta comarca. Na hipótese da 

remoção implicar em despesas para o transporte dos bens, deverão elas 

ser arcadas pela parte autora, contudo de imediato caberá ao oficial de 

justiça ponderá-las e acrescê-las à dívida, ampliando o rol de bens 

constritos para custeá-las. Assim sendo, expeça-se mandado de 
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penhora, avaliação e remoção, cabendo ao oficial de justiça proceder à 

penhora e remoção de tantos bens quantos bastem para amortização da 

dívida, realizando suas avaliações (art. 523, § 3º do CPC c/c o art. 52, 

caput, da Lei 9.099/95), indagando se a parte executada pretende dá-los 

como pagamento da dívida. 2- Na hipótese de não encontrar-se quaisquer 

bens penhoráveis (antes de ocorrer a extinção do feito – art. 53, §4º, da 

Lei dos Juizados Especiais Estaduais), o oficial de justiça descreverá na 

certidão todos os bens que guarnecem a residência ou estabelecimento 

do Devedor (art. 836, § 1º e § 2º, do CPC). 3- Em caso de não pagamento 

do débito, após a lavratura do termo de penhora, se for o caso, intime-se o 

devedor que poderá impugnar – embargar – (art. 52, inciso IX da Lei 

9.099/1995) a presente execução, podendo aventar as matérias 

catalogadas no art. 52, inciso IX, da lei em apreço, bem como as insertas 

no art. 525, do CPC. 4- Ao penhorar bens do devedor, oriente-se o digno 

oficial de justiça pelo disposto nos artigos 831 usque 836 do CPC, 

lavrando o competente auto nos moldes do artigo 838 do mesmo código. 

Se a parte executada fechar as portas da “casa” a fim de obstar a 

penhora de bens, o oficial deverá comunicar o fato ao juiz solicitando-lhe a 

ordem de arrombamento (art. 846 do CPC). 5- Existindo bens gravados de 

ônus reais, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, 

independentemente de nomeação (art. 842 do CPC). Não sendo possível 

localizar a parte executada para a intimação da penhora, competirá ao 

oficial certificar detalhadamente as diligências realizadas, caso em que 

este magistrado poderá dispensar a intimação ou determinar novas 

diligências, consoante inteligência do artigo 841 do CPC c/c 53 e seguinte 

da Lei n.º 9.099/1995. Não tendo a parte executada bens neste foro, dê 

vida ao art. 845 do CPC. 6- DEFIRO as benesses do art. 212, §2º, do CPC, 

outorgando ao oficial de justiça as prerrogativas ali insculpidas. 7- Em 

caso de não pagamento do débito, após a lavratura do termo de penhora, 

se for o caso, agende a Secretaria data para audiência de conciliação 

conforme preconiza o art. 53, § 1º, da Lei 9.099/1995, intimando o devedor 

com antecedência do respectivo ato, que na ocasião poderá impugnar – 

embargar – (art. 53, § 2º), por escrito ou oralmente a presente execução, 

podendo aventar as matérias catalogadas no art. 52, inciso IX, da lei em 

apreço, bem como no art. 917 da Lei Instrumentária Civil. Caso o senhor 

meirinho não encontre o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o 

processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos que 

escoltaram a inicial mediante recibo nos autos e certificação, conforme 

dicção do art. 53, §4º, da Lei do Juizado Especial. 8- Intime-se. 9- 

Expeça-se o necessário. 10- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002277-84.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

E B MORAES E SILVA E CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ONELIA FRANCISCA GUIMARAES OAB - MT0012826A (ADVOGADO(A))

ANDERSON ADIEL POSTAL OAB - MT0011844A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUHAILA ABDER RAHIM MOHAMMD (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Não tendo ocorrido o pagamento da dívida e restando infrutífera a 

utilização dos sistemas eletrônicos de constrição de bens, necessário se 

faz a penhora, avaliação e remoção de bens do devedor. Registro que 

uma vez não sendo mais possível a prisão civil do depositário infiel, as 

execuções têm sido frustradas após a penhora com o desvio do bem por 

parte de quem é executado, o que motiva a remoção aqui preconizada, 

conforme autoriza o artigo 840, II, do CPC. Assim sendo, caso o digno 

oficial de justiça logre encontrar bens passíveis de satisfazer a dívida, 

deverá removê-los para o depósito judicial desta comarca. Na hipótese da 

remoção implicar em despesas para o transporte dos bens, deverão elas 

ser arcadas pela parte autora, contudo de imediato caberá ao oficial de 

justiça ponderá-las e acrescê-las à dívida, ampliando o rol de bens 

constritos para custeá-las. Assim sendo, expeça-se mandado de 

penhora, avaliação e remoção, cabendo ao oficial de justiça proceder à 

penhora e remoção de tantos bens quantos bastem para amortização da 

dívida, realizando suas avaliações (art. 523, § 3º do CPC c/c o art. 52, 

caput, da Lei 9.099/95), indagando se a parte executada pretende dá-los 

como pagamento da dívida. 2- Na hipótese de não encontrar-se quaisquer 

bens penhoráveis (antes de ocorrer a extinção do feito – art. 53, §4º, da 

Lei dos Juizados Especiais Estaduais), o oficial de justiça descreverá na 

certidão todos os bens que guarnecem a residência ou estabelecimento 

do Devedor (art. 836, § 1º e § 2º, do CPC). 3- Em caso de não pagamento 

do débito, após a lavratura do termo de penhora, se for o caso, intime-se o 

devedor que poderá impugnar – embargar – (art. 52, inciso IX da Lei 

9.099/1995) a presente execução, podendo aventar as matérias 

catalogadas no art. 52, inciso IX, da lei em apreço, bem como as insertas 

no art. 525, do CPC. 4- Ao penhorar bens do devedor, oriente-se o digno 

oficial de justiça pelo disposto nos artigos 831 usque 836 do CPC, 

lavrando o competente auto nos moldes do artigo 838 do mesmo código. 

Se a parte executada fechar as portas da “casa” a fim de obstar a 

penhora de bens, o oficial deverá comunicar o fato ao juiz solicitando-lhe a 

ordem de arrombamento (art. 846 do CPC). 5- Existindo bens gravados de 

ônus reais, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, 

independentemente de nomeação (art. 842 do CPC). Não sendo possível 

localizar a parte executada para a intimação da penhora, competirá ao 

oficial certificar detalhadamente as diligências realizadas, caso em que 

este magistrado poderá dispensar a intimação ou determinar novas 

diligências, consoante inteligência do artigo 841 do CPC c/c 53 e seguinte 

da Lei n.º 9.099/1995. Não tendo a parte executada bens neste foro, dê 

vida ao art. 845 do CPC. 6- DEFIRO as benesses do art. 212, §2º, do CPC, 

outorgando ao oficial de justiça as prerrogativas ali insculpidas. 7- Em 

caso de não pagamento do débito, após a lavratura do termo de penhora, 

se for o caso, agende a Secretaria data para audiência de conciliação 

conforme preconiza o art. 53, § 1º, da Lei 9.099/1995, intimando o devedor 

com antecedência do respectivo ato, que na ocasião poderá impugnar – 

embargar – (art. 53, § 2º), por escrito ou oralmente a presente execução, 

podendo aventar as matérias catalogadas no art. 52, inciso IX, da lei em 

apreço, bem como no art. 917 da Lei Instrumentária Civil. Caso o senhor 

meirinho não encontre o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o 

processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos que 

escoltaram a inicial mediante recibo nos autos e certificação, conforme 

dicção do art. 53, §4º, da Lei do Juizado Especial. 8- Intime-se. 9- 

Expeça-se o necessário. 10- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010541-68.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

E S DE SOUZA - OTICA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANA DA SILVA FREITAS OAB - MT0020838A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUZIANA ALBERTO DE MATOS ALMEIDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Indefiro o pleito de ID nº 16663548. 2. Intime-se a parte 

autora para, em 10 (dez) dias, efetuar o recolhimento das custas 

processuais, sob pena de ser expedida certidão de dívida para fins de 

protesto, nos termos do artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT. 3. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010211-08.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE HUMBERTO NOGUEIRA REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ LOPES FERREIRA OAB - MT0018599A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EURIPEDES FERREIRA MARTINS JUNIOR (REQUERIDO)

GENESIO JOSE DOS SANTOS JUNIOR (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EURIPEDES FERREIRA MARTINS JUNIOR OAB - MT0020393A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. A sentença de mérito transitada em julgado só pode ser 

desconstituída mediante o manejo de ação autônoma de impugnação, o 

que não ocorreu no caso em análise, porquanto busca a parte, ora 

executada, anular o julgado por meio de simples petição, isto é, em sede 

processual totalmente inadequada e de maneira absolutamente imprópria. 

É importante destacar, que a sentença com trânsito em julgado se reveste, 

em nosso sistema jurídico, do instituto da “res judicata”, que constitui 

atributo específico da jurisdição e que se revela pela dupla qualidade que 

tipifica os efeitos emergentes do ato sentencial, ou seja, torna-se 
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indiscutível e imutável, consoante se infere da leitura do art. 502 do CPC. 

2. Com efeito, a coisa julgada, recebe da Carta Magna de 1988 especial 

proteção destinada a preservar a inalterabilidade dos pronunciamentos 

emanados tantos pelos Juízes quanto pelos Tribunais, criando, desse 

modo, situação de certeza, de estabilidade, de segurança para as 

relações jurídicas e de paz social. 3. Diante deste quadro é possível 

concluir que o pedido do autor, não merece guarida jurídica, eis porque, os 

INDEFIRO, o que faço com esteio nas disposições contidas no art. 502 do 

CPC c/c art. 5, XXVI da CF. 4. Nada mais sendo requerido no prazo de 05 

(cinco) dias, arquive-se os autos nos termos da sentença de ID nº 

7737500. 5. Intime-se. 6. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011322-61.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON MOREIRA RAMOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WMARLEY LOPES FRANCO OAB - MT0003353A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBSON CLEBER DO CARMO GOUVEA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Intime-se a parte exequente para que se manifeste sobre a constrição 

realizada pelo sistema RENAJUD. Após faça conclusos, oportunidade em 

que este magistrado deliberará sobre a conversão ou não do ato em 

penhora, bem como intimação da parte contrária para transcurso do prazo 

para embargos. 2- Cumpre ressaltar que, embora mediante o manejo do 

sistema RENAJUD tenha se logrado a restrição de veículo, para que 

ocorra a sua efetiva penhora e remoção deve a parte indicar seu 

paradeiro, tornando factível o ato pretendido, assim sendo, concedo o 

prazo de 10 (dez) dias para que a mesma se manifeste. 3- Expeça-se o 

necessário. 4- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000632-87.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

IVONE FERREIRA DE CARVALHO FREITAS - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO XAVIER DA SILVA OAB - SP0217166A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO MILZANYR ESTEVES GALVAO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Intime-se a parte exequente para que se manifeste sobre a constrição 

realizada pelo sistema RENAJUD. Após faça conclusos, oportunidade em 

que este magistrado deliberará sobre a conversão ou não do ato em 

penhora, bem como intimação da parte contrária para transcurso do prazo 

para embargos. 2- Cumpre ressaltar que, embora mediante o manejo do 

sistema RENAJUD tenha se logrado a restrição de veículo, para que 

ocorra a sua efetiva penhora e remoção deve a parte indicar seu 

paradeiro, tornando factível o ato pretendido, assim sendo, concedo o 

prazo de 10 (dez) dias para que a mesma se manifeste. 3- Expeça-se o 

necessário. 4- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000617-21.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LORIVAL JOSE DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BEATRIZ DE FREITAS COSTA AMADIO OAB - MT9707/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELA CRISTINA DA SILVA MACHADO (EXECUTADO)

ABEDERALDO BARBOSA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos. 1- Defiro o pleito de ID nº 14803390. 2- Cumpra-se nos termos do 

despacho de ID nº 12713132. 3- Intime-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011654-96.2013.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

V V G EMPREENDIMENTOS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DURVAL RIBEIRO DE GOUVEIA JUNIOR OAB - MT0012664A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RUBERLEY SOUZA GAMA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Não tendo ocorrido o pagamento da dívida e restando infrutífera a 

utilização dos sistemas eletrônicos de constrição de bens, necessário se 

faz a penhora, avaliação e remoção de bens do devedor. Registro que 

uma vez não sendo mais possível a prisão civil do depositário infiel, as 

execuções têm sido frustradas após a penhora com o desvio do bem por 

parte de quem é executado, o que motiva a remoção aqui preconizada, 

conforme autoriza o artigo 840, II, do CPC. Assim sendo, caso o digno 

oficial de justiça logre encontrar bens passíveis de satisfazer a dívida, 

deverá removê-los para o depósito judicial desta comarca. Na hipótese da 

remoção implicar em despesas para o transporte dos bens, deverão elas 

ser arcadas pela parte autora, contudo de imediato caberá ao oficial de 

justiça ponderá-las e acrescê-las à dívida, ampliando o rol de bens 

constritos para custeá-las. Assim sendo, expeça-se mandado de 

penhora, avaliação e remoção, cabendo ao oficial de justiça proceder à 

penhora e remoção de tantos bens quantos bastem para amortização da 

dívida, realizando suas avaliações (art. 523, § 3º do CPC c/c o art. 52, 

caput, da Lei 9.099/95), indagando se a parte executada pretende dá-los 

como pagamento da dívida. 2- Na hipótese de não encontrar-se quaisquer 

bens penhoráveis (antes de ocorrer a extinção do feito – art. 53, §4º, da 

Lei dos Juizados Especiais Estaduais), o oficial de justiça descreverá na 

certidão todos os bens que guarnecem a residência ou estabelecimento 

do Devedor (art. 836, § 1º e § 2º, do CPC). 3- Em caso de não pagamento 

do débito, após a lavratura do termo de penhora, se for o caso, intime-se o 

devedor que poderá impugnar – embargar – (art. 52, inciso IX da Lei 

9.099/1995) a presente execução, podendo aventar as matérias 

catalogadas no art. 52, inciso IX, da lei em apreço, bem como as insertas 

no art. 525, do CPC. 4- Ao penhorar bens do devedor, oriente-se o digno 

oficial de justiça pelo disposto nos artigos 831 usque 836 do CPC, 

lavrando o competente auto nos moldes do artigo 838 do mesmo código. 

Se a parte executada fechar as portas da “casa” a fim de obstar a 

penhora de bens, o oficial deverá comunicar o fato ao juiz solicitando-lhe a 

ordem de arrombamento (art. 846 do CPC). 5- Existindo bens gravados de 

ônus reais, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, 

independentemente de nomeação (art. 842 do CPC). Não sendo possível 

localizar a parte executada para a intimação da penhora, competirá ao 

oficial certificar detalhadamente as diligências realizadas, caso em que 

este magistrado poderá dispensar a intimação ou determinar novas 

diligências, consoante inteligência do artigo 841 do CPC c/c 53 e seguinte 

da Lei n.º 9.099/1995. Não tendo a parte executada bens neste foro, dê 

vida ao art. 845 do CPC. 6- DEFIRO as benesses do art. 212, §2º, do CPC, 

outorgando ao oficial de justiça as prerrogativas ali insculpidas. 7- Em 

caso de não pagamento do débito, após a lavratura do termo de penhora, 

se for o caso, agende a Secretaria data para audiência de conciliação 

conforme preconiza o art. 53, § 1º, da Lei 9.099/1995, intimando o devedor 

com antecedência do respectivo ato, que na ocasião poderá impugnar – 

embargar – (art. 53, § 2º), por escrito ou oralmente a presente execução, 

podendo aventar as matérias catalogadas no art. 52, inciso IX, da lei em 

apreço, bem como no art. 917 da Lei Instrumentária Civil. Caso o senhor 

meirinho não encontre o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o 

processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos que 

escoltaram a inicial mediante recibo nos autos e certificação, conforme 

dicção do art. 53, §4º, da Lei do Juizado Especial. 8- Intime-se. 9- 

Expeça-se o necessário. 10- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8012130-03.2014.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

PAULA SILVIA ALVES DE FREITAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA SILVIA ALVES DE FREITAS OAB - MT0014275A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 
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(ADVOGADO(A))

JOAQUIM FELIPE SPADONI OAB - MT0006197A (ADVOGADO(A))

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- A constrição de ativos financeiros que logre a totalidade da dívida 

executada vale por si só como penhora, bastando intimar as partes do 

respectivo resultado, não reclamando nenhuma outra providência 

burocrática. Neste sentido já se manifestou o STJ: PROCESSO CIVIL. 

RECURSO ESPECIAL. PENHORA ON-LINE. BACEN-JUD. ART. 655-A E 659, 

§ 6°, DO CPC. PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO. IMPRESCINDÍVEL A 

INTIMAÇÃO DO ATO DE CONSTRIÇÃO. FORMALIZAÇÃO POR MEIO DE 

PEÇAS EXTRAÍDAS DO PRÓPRIO SISTEMA. DESNECESSIDADE DE 

POSTERIOR LAVRATURA DE TERMO OU AUTO DE PENHORA NOS 

AUTOS. 1. A partir do ato processual executivo da penhora, há a 

constrição de parcela do patrimônio do executado - afetada com o 

propósito de garantia e pagamento do débito -, recaindo sobre tantos bens 

quantos bastem para quitação do valor devido (CPC, art. 659). 2. No 

tocante à penhora on line, trata-se de procedimento por meio do qual o 

juízo, a partir de ordem eletrônica, obtém, por meio de convênio de 

cooperação técnico-institucional com o Banco Central do Brasil (sistema 

Bacen-jud), o acesso a informações sobre depósitos bancários do 

executado, bem como permite o bloqueio de quantias correspondentes ao 

valor devido. 3. Inegavelmente, o espírito do legislador, ao prever referida 

ferramenta, foi o de, orientado pela economia processual, imprimir maior 

celeridade e efetividade à tramitação dos feitos executivos, satisfazendo 

o direito do credor com a utilização de mínima atividade processual, o que 

se percebe na própria exposição de motivos da Lei n. 11.382/2006, pela 

qual se demonstrou a prevalência pelo informalismo. Esta também foi a 

linha trilhada pela Resolução n. 61/2008 do CNJ, que disciplinou o 

procedimento. 4. É correto o entendimento que acaba por afastar o 

formalismo e, ao mesmo tempo, confere celeridade e segurança ao ato 

processual da penhora eletrônica, reconhecendo ao documento gerado 

pelo próprio sistema Bacen-jud como apto a atender a formalidade mínima 

necessária, justamente por preencher os requisitos previstos no art.665 

do códex processual. 5. Isso porque os atos de constrição se 

materializam em peças extraídas do próprio sistema (Bancen-jud), 

notadamente capazes de levar ao conhecimento das partes todas as 

informações referentes ao ato de afetação patrimonial (CPC, art. 664), 

atendendo os objetivos da formalização da penhora (dar conhecimento ao 

executado de como, quando e onde se deu a constrição, nome do credor, 

descrição do valor bloqueado e da conta objeto de constrição, dentre 

outros). 6. Desnecessária, portanto, a lavratura de auto ou termo de 

penhora específico, justamente por servir como documento comprobatório 

da feitura do bloqueio, produzindo os mesmos efeitos. 7. Destaca-se, 

desde já, que continua sendo imprescindível a formalização da penhora 

(nos termos expostos) e a intimação do executado da constrição 

efetivada para fins de impugnação (CPC, art. 475-J, § 1°), até porque a 

Segunda Seção do STJ já assentou que "diante da inexistência de 

depósito judicial espontâneo, imperioso que o cômputo do prazo para a 

impugnação se dê a partir da intimação da penhora on line" (EDcl na Rcl 

8.367/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 

25/09/2013, DJe 02/10/2013). 8. A própria Resolução n. 524 do Conselho 

da Justiça Federal - CJF corrobora com referido entendimento ao prever 

que "ao receber as respostas das instituições financeiras, o magistrado 

emitirá ordem judicial de transferência do valor da condenação para conta 

judicial, em estabelecimento oficial de crédito. O prazo para oposição de 

embargos ou recursos começará a contar da data da notificação, pelo 

juízo, à parte, do bloqueio efetuado em sua conta" (art. 8°, § 2º). 9. Na 

hipótese, o acórdão recorrido verificou que a recorrente fora devidamente 

intimado da penhora on-line, tendo o advogado tomado ciência expressa e 

inequívoca nos autos. Dessarte, verifica-se que cumpridas as exigências 

da intimação do executado (já que o advogado se deu por intimado), bem 

como da formalização da penhora eletrônica (documento com dados 

assemelhados ao auto de penhora), não há falar em necessidade de 

lavratura de termo específico nem em nova intimação do executado 

(assinalando a conversão dos valores bloqueados em penhora) para 

apresentar impugnação. 10. Recurso especial não provido. (REsp 

1220410/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, 

julgado em 09/06/2015, DJe 30/06/2015) 2- Deste modo, intime-se as 

partes quanto ao resultado anexo ao presente despacho. 3- Ultrapassado 

o prazo legal, faça conclusos, cabendo à secretaria observar o enunciado 

abaixo grafado: ENUNCIADO 142 (Substitui o Enunciado 104) ? Na 

execução por título judicial o prazo para oferecimento de embargos será 

de quinze dias e fluirá da intimação da penhora (XXVIII Encontro ? 

Salvador/BA). 4- Expeça-se o necessário. 5- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002226-73.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILO & SILVA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON ADIEL POSTAL OAB - MT0011844A (ADVOGADO(A))

ONELIA FRANCISCA GUIMARAES OAB - MT0012826A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GABRIELLY BORGES BARBOSA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Não tendo ocorrido o pagamento da dívida e restando infrutífera a 

utilização dos sistemas eletrônicos de constrição de bens, necessário se 

faz a penhora, avaliação e remoção de bens do devedor. Registro que 

uma vez não sendo mais possível a prisão civil do depositário infiel, as 

execuções têm sido frustradas após a penhora com o desvio do bem por 

parte de quem é executado, o que motiva a remoção aqui preconizada, 

conforme autoriza o artigo 840, II, do CPC. Assim sendo, caso o digno 

oficial de justiça logre encontrar bens passíveis de satisfazer a dívida, 

deverá removê-los para o depósito judicial desta comarca. Na hipótese da 

remoção implicar em despesas para o transporte dos bens, deverão elas 

ser arcadas pela parte autora, contudo de imediato caberá ao oficial de 

justiça ponderá-las e acrescê-las à dívida, ampliando o rol de bens 

constritos para custeá-las. Assim sendo, expeça-se mandado de 

penhora, avaliação e remoção, cabendo ao oficial de justiça proceder à 

penhora e remoção de tantos bens quantos bastem para amortização da 

dívida, realizando suas avaliações (art. 523, § 3º do CPC c/c o art. 52, 

caput, da Lei 9.099/95), indagando se a parte executada pretende dá-los 

como pagamento da dívida. 2- Na hipótese de não encontrar-se quaisquer 

bens penhoráveis (antes de ocorrer a extinção do feito – art. 53, §4º, da 

Lei dos Juizados Especiais Estaduais), o oficial de justiça descreverá na 

certidão todos os bens que guarnecem a residência ou estabelecimento 

do Devedor (art. 836, § 1º e § 2º, do CPC). 3- Em caso de não pagamento 

do débito, após a lavratura do termo de penhora, se for o caso, intime-se o 

devedor que poderá impugnar – embargar – (art. 52, inciso IX da Lei 

9.099/1995) a presente execução, podendo aventar as matérias 

catalogadas no art. 52, inciso IX, da lei em apreço, bem como as insertas 

no art. 525, do CPC. 4- Ao penhorar bens do devedor, oriente-se o digno 

oficial de justiça pelo disposto nos artigos 831 usque 836 do CPC, 

lavrando o competente auto nos moldes do artigo 838 do mesmo código. 

Se a parte executada fechar as portas da “casa” a fim de obstar a 

penhora de bens, o oficial deverá comunicar o fato ao juiz solicitando-lhe a 

ordem de arrombamento (art. 846 do CPC). 5- Existindo bens gravados de 

ônus reais, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, 

independentemente de nomeação (art. 842 do CPC). Não sendo possível 

localizar a parte executada para a intimação da penhora, competirá ao 

oficial certificar detalhadamente as diligências realizadas, caso em que 

este magistrado poderá dispensar a intimação ou determinar novas 

diligências, consoante inteligência do artigo 841 do CPC c/c 53 e seguinte 

da Lei n.º 9.099/1995. Não tendo a parte executada bens neste foro, dê 

vida ao art. 845 do CPC. 6- DEFIRO as benesses do art. 212, §2º, do CPC, 

outorgando ao oficial de justiça as prerrogativas ali insculpidas. 7- Em 

caso de não pagamento do débito, após a lavratura do termo de penhora, 

se for o caso, agende a Secretaria data para audiência de conciliação 

conforme preconiza o art. 53, § 1º, da Lei 9.099/1995, intimando o devedor 

com antecedência do respectivo ato, que na ocasião poderá impugnar – 

embargar – (art. 53, § 2º), por escrito ou oralmente a presente execução, 

podendo aventar as matérias catalogadas no art. 52, inciso IX, da lei em 

apreço, bem como no art. 917 da Lei Instrumentária Civil. Caso o senhor 

meirinho não encontre o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o 

processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos que 

escoltaram a inicial mediante recibo nos autos e certificação, conforme 

dicção do art. 53, §4º, da Lei do Juizado Especial. 8- Intime-se. 9- 

Expeça-se o necessário. 10- Cumpra-se.
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Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000144-35.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY EDUARDO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WESLEY EDUARDO DA SILVA OAB - MT0013617A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YGOR SOUSA BARBOSA LIMPEZA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos. 1- Defiro o pleito de ID nº 13339318. 2- Cumpra-se nos termos do 

despacho de ID nº 11558264. 3- Intime-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001721-48.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ESIO VIEIRA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO OAB - MT0004275A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Intime-se as partes quanto à penhora realizada. 2- Após, faça os autos 

conclusos para deliberação acerca da transferência dos valores 

constritos. 3- Cumpra-se com URGÊNCIA.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000336-65.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EDINAMAR DIAS CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLOR RODRIGUES FELICIANO OAB - MT24074/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Intimação da parte promovida, por meio de seu(sua) advogado(a), para 

manifestar-se acerca dos Embargos de Declaração apresentados nos 

autos, no prazo de 05 (cinco) dias.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002230-13.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ATREVIDINHA CALCADOS E CONFECCOES LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ONELIA FRANCISCA GUIMARAES OAB - MT0012826A (ADVOGADO(A))

ANDERSON ADIEL POSTAL OAB - MT0011844A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOCYNELLI MARIANY RIBEIRO PEREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Não tendo ocorrido o pagamento da dívida e restando infrutífera a 

utilização dos sistemas eletrônicos de constrição de bens, necessário se 

faz a penhora, avaliação e remoção de bens do devedor. Registro que 

uma vez não sendo mais possível a prisão civil do depositário infiel, as 

execuções têm sido frustradas após a penhora com o desvio do bem por 

parte de quem é executado, o que motiva a remoção aqui preconizada, 

conforme autoriza o artigo 840, II, do CPC. Assim sendo, caso o digno 

oficial de justiça logre encontrar bens passíveis de satisfazer a dívida, 

deverá removê-los para o depósito judicial desta comarca. Na hipótese da 

remoção implicar em despesas para o transporte dos bens, deverão elas 

ser arcadas pela parte autora, contudo de imediato caberá ao oficial de 

justiça ponderá-las e acrescê-las à dívida, ampliando o rol de bens 

constritos para custeá-las. Assim sendo, expeça-se mandado de 

penhora, avaliação e remoção, cabendo ao oficial de justiça proceder à 

penhora e remoção de tantos bens quantos bastem para amortização da 

dívida, realizando suas avaliações (art. 523, § 3º do CPC c/c o art. 52, 

caput, da Lei 9.099/95), indagando se a parte executada pretende dá-los 

como pagamento da dívida. 2- Na hipótese de não encontrar-se quaisquer 

bens penhoráveis (antes de ocorrer a extinção do feito – art. 53, §4º, da 

Lei dos Juizados Especiais Estaduais), o oficial de justiça descreverá na 

certidão todos os bens que guarnecem a residência ou estabelecimento 

do Devedor (art. 836, § 1º e § 2º, do CPC). 3- Em caso de não pagamento 

do débito, após a lavratura do termo de penhora, se for o caso, intime-se o 

devedor que poderá impugnar – embargar – (art. 52, inciso IX da Lei 

9.099/1995) a presente execução, podendo aventar as matérias 

catalogadas no art. 52, inciso IX, da lei em apreço, bem como as insertas 

no art. 525, do CPC. 4- Ao penhorar bens do devedor, oriente-se o digno 

oficial de justiça pelo disposto nos artigos 831 usque 836 do CPC, 

lavrando o competente auto nos moldes do artigo 838 do mesmo código. 

Se a parte executada fechar as portas da “casa” a fim de obstar a 

penhora de bens, o oficial deverá comunicar o fato ao juiz solicitando-lhe a 

ordem de arrombamento (art. 846 do CPC). 5- Existindo bens gravados de 

ônus reais, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, 

independentemente de nomeação (art. 842 do CPC). Não sendo possível 

localizar a parte executada para a intimação da penhora, competirá ao 

oficial certificar detalhadamente as diligências realizadas, caso em que 

este magistrado poderá dispensar a intimação ou determinar novas 

diligências, consoante inteligência do artigo 841 do CPC c/c 53 e seguinte 

da Lei n.º 9.099/1995. Não tendo a parte executada bens neste foro, dê 

vida ao art. 845 do CPC. 6- DEFIRO as benesses do art. 212, §2º, do CPC, 

outorgando ao oficial de justiça as prerrogativas ali insculpidas. 7- Em 

caso de não pagamento do débito, após a lavratura do termo de penhora, 

se for o caso, agende a Secretaria data para audiência de conciliação 

conforme preconiza o art. 53, § 1º, da Lei 9.099/1995, intimando o devedor 

com antecedência do respectivo ato, que na ocasião poderá impugnar – 

embargar – (art. 53, § 2º), por escrito ou oralmente a presente execução, 

podendo aventar as matérias catalogadas no art. 52, inciso IX, da lei em 

apreço, bem como no art. 917 da Lei Instrumentária Civil. Caso o senhor 

meirinho não encontre o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o 

processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos que 

escoltaram a inicial mediante recibo nos autos e certificação, conforme 

dicção do art. 53, §4º, da Lei do Juizado Especial. 8- Intime-se. 9- 

Expeça-se o necessário. 10- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001717-45.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EDIO ANTONIO NOEDEL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRO TAKISHITA MARTINS DA FONSECA OAB - MT0012203S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOANA D ARC TARGA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KAIO RONNARO SILVA DIAS OAB - MT0022433A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Não tendo ocorrido o pagamento da dívida e restando inúteis a 

utilização dos sistemas eletrônicos de constrição de bens, necessário se 

faz a penhora, avaliação e remoção de bens do devedor. Registro que 

uma vez não sendo mais possível a prisão civil do depositário infiel, as 

execuções têm sido frustradas após a penhora com o desvio do bem por 

parte de quem é executado, o que motiva a remoção aqui preconizada, 

conforme autoriza o artigo 840, II, do CPC. Assim sendo, caso o digno 

oficial de justiça logre encontrar bens passíveis de satisfazer a dívida, 

deverá removê-los para o depósito judicial desta comarca. Na hipótese da 

remoção implicar em despesas para o transporte dos bens, deverão elas 

ser arcadas pela parte autora, contudo de imediato caberá ao oficial de 

justiça ponderá-las e acrescê-las à dívida, ampliando o rol de bens 

constritos para custeá-las. Assim sendo, expeça-se mandado de 

penhora, avaliação e remoção, cabendo ao oficial de justiça proceder à 

penhora e remoção de tantos bens quantos bastem para amortização da 

dívida, realizando suas avaliações (art. 523, § 3º do CPC c/c o art. 52, 

caput, da Lei 9.099/95), indagando se a parte executada pretende dá-los 

como pagamento da dívida, observando o que preconiza os artigos 652 e 

664 do Diploma Processual Civil. 2- Na hipótese de não encontrar-se 

quaisquer bens penhoráveis (antes de ocorrer a extinção do feito – art. 

53, §4º, da Lei dos Juizados Especiais Estaduais), o oficial de justiça 
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descreverá na certidão todos os bens que guarnecem a residência ou 

estabelecimento do Devedor (art. 836, § 1º e § 2º, do CPC). 3- Em caso de 

não pagamento do débito, após a lavratura do termo de penhora, se for o 

caso, intime-se o devedor que poderá impugnar – embargar – (art. 52, 

inciso IX da Lei 9.099/1995) a presente execução, podendo aventar as 

matérias catalogadas no art. 52, inciso IX, da lei em apreço, bem como as 

insertas no art. 525, do CPC. 4- Ao penhorar bens do devedor, oriente-se 

o digno oficial de justiça pelo disposto nos artigos 831 usque 836 do CPC, 

lavrando o competente auto nos moldes do artigo 838 do mesmo código. 

Se a parte executada fechar as portas da “casa” a fim de obstar a 

penhora de bens, o oficial deverá comunicar o fato ao juiz solicitando-lhe a 

ordem de arrombamento (art. 846 do CPC). 5- Existindo bens gravados de 

ônus reais, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, 

independentemente de nomeação (art. 842 do CPC). Não sendo possível 

localizar a parte executada para a intimação da penhora, competirá ao 

oficial certificar detalhadamente as diligências realizadas, caso em que 

este magistrado poderá dispensar a intimação ou determinar novas 

diligências, consoante inteligência do artigo 841 do CPC c/c 53 e seguinte 

da Lei n.º 9.099/1995. Não tendo a parte executada bens neste foro, dê 

vida ao art. 845 do CPC. 6- DEFIRO as benesses do art. 212, §2º, do CPC, 

outorgando ao oficial de justiça as prerrogativas ali insculpidas. 7- 

Intime-se. 8- Expeça-se o necessário. 9- Cumpra-se. Barra do Garças-MT

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002218-96.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SOUZA & NOLETO LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON ADIEL POSTAL OAB - MT0011844A (ADVOGADO(A))

ONELIA FRANCISCA GUIMARAES OAB - MT0012826A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEX HENRIQUE ALVES SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Não tendo ocorrido o pagamento da dívida e restando infrutífera a 

utilização dos sistemas eletrônicos de constrição de bens, necessário se 

faz a penhora, avaliação e remoção de bens do devedor. Registro que 

uma vez não sendo mais possível a prisão civil do depositário infiel, as 

execuções têm sido frustradas após a penhora com o desvio do bem por 

parte de quem é executado, o que motiva a remoção aqui preconizada, 

conforme autoriza o artigo 840, II, do CPC. Assim sendo, caso o digno 

oficial de justiça logre encontrar bens passíveis de satisfazer a dívida, 

deverá removê-los para o depósito judicial desta comarca. Na hipótese da 

remoção implicar em despesas para o transporte dos bens, deverão elas 

ser arcadas pela parte autora, contudo de imediato caberá ao oficial de 

justiça ponderá-las e acrescê-las à dívida, ampliando o rol de bens 

constritos para custeá-las. Assim sendo, expeça-se mandado de 

penhora, avaliação e remoção, cabendo ao oficial de justiça proceder à 

penhora e remoção de tantos bens quantos bastem para amortização da 

dívida, realizando suas avaliações (art. 523, § 3º do CPC c/c o art. 52, 

caput, da Lei 9.099/95), indagando se a parte executada pretende dá-los 

como pagamento da dívida. 2- Na hipótese de não encontrar-se quaisquer 

bens penhoráveis (antes de ocorrer a extinção do feito – art. 53, §4º, da 

Lei dos Juizados Especiais Estaduais), o oficial de justiça descreverá na 

certidão todos os bens que guarnecem a residência ou estabelecimento 

do Devedor (art. 836, § 1º e § 2º, do CPC). 3- Em caso de não pagamento 

do débito, após a lavratura do termo de penhora, se for o caso, intime-se o 

devedor que poderá impugnar – embargar – (art. 52, inciso IX da Lei 

9.099/1995) a presente execução, podendo aventar as matérias 

catalogadas no art. 52, inciso IX, da lei em apreço, bem como as insertas 

no art. 525, do CPC. 4- Ao penhorar bens do devedor, oriente-se o digno 

oficial de justiça pelo disposto nos artigos 831 usque 836 do CPC, 

lavrando o competente auto nos moldes do artigo 838 do mesmo código. 

Se a parte executada fechar as portas da “casa” a fim de obstar a 

penhora de bens, o oficial deverá comunicar o fato ao juiz solicitando-lhe a 

ordem de arrombamento (art. 846 do CPC). 5- Existindo bens gravados de 

ônus reais, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, 

independentemente de nomeação (art. 842 do CPC). Não sendo possível 

localizar a parte executada para a intimação da penhora, competirá ao 

oficial certificar detalhadamente as diligências realizadas, caso em que 

este magistrado poderá dispensar a intimação ou determinar novas 

diligências, consoante inteligência do artigo 841 do CPC c/c 53 e seguinte 

da Lei n.º 9.099/1995. Não tendo a parte executada bens neste foro, dê 

vida ao art. 845 do CPC. 6- DEFIRO as benesses do art. 212, §2º, do CPC, 

outorgando ao oficial de justiça as prerrogativas ali insculpidas. 7- Em 

caso de não pagamento do débito, após a lavratura do termo de penhora, 

se for o caso, agende a Secretaria data para audiência de conciliação 

conforme preconiza o art. 53, § 1º, da Lei 9.099/1995, intimando o devedor 

com antecedência do respectivo ato, que na ocasião poderá impugnar – 

embargar – (art. 53, § 2º), por escrito ou oralmente a presente execução, 

podendo aventar as matérias catalogadas no art. 52, inciso IX, da lei em 

apreço, bem como no art. 917 da Lei Instrumentária Civil. Caso o senhor 

meirinho não encontre o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o 

processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos que 

escoltaram a inicial mediante recibo nos autos e certificação, conforme 

dicção do art. 53, §4º, da Lei do Juizado Especial. 8- Intime-se. 9- 

Expeça-se o necessário. 10- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010047-48.2013.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ZILDA SANTOS FARIA DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIN LEONEL VILELA OAB - MT0015821A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos. 1- Intimem-se as partes para, em 05 (cinco) dias, se manifestarem 

quanto a certidão de ID nº 17004314. 2- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001884-28.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LAZARO DIAS DA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO JUSTINO DA SILVA OAB - MT0015695A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRIME IVL INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - 

ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KETULI MONIQUE PEREIRA MOTA OAB - MG186184 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1- Diante da certidão de ID nº 17001031, DETERMINO à 

Secretaria do Juizado Especial Cível que agende novamente audiência de 

tentativa de conciliação, nos moldes do art. 16 da Lei 9.099/1995 (LJESP). 

2- Proceda à citação pessoal da parte requerida - na forma preconizada 

pelo art. 18, I, da LJESP, para comparecimento à audiência de conciliação 

(LJESP, art. 18, § 1º), oportunidade em que poderá contestar a ação em 

uma das formas preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo facultada a 

formulação de pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo a citação 

conter em seu bojo a ressalva de que o não comparecimento à sessão de 

conciliação, ou à audiência de instrução e julgamento, implica na 

presunção de verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, art. 

20), com julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo 

correio deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 3- Cientifique 

à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do art. 9º da 

Lei 9.099/1995. 4- Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, da LJESP, 

cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 5- Intime-se 

observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 6- Em último caso, havendo 

necessidade, expeça-se carta precatória (devidamente instruída com a 

contrafé da inicial) solicitando os préstimos do juízo deprecado no sentido 

de citar a parte requerida, se possível no prazo de 10 (dez) dias antes da 

audiência a ser realizada (aplicação, por analogia, do art. 277 do CPC), 

consignando em seu bojo nossas homenagens. 7- Expeça-se o 

necessário. 8- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010287-32.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:
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DARCIANE SOUZA DE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO XAVIER GUIMARAES OAB - MT15338/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Cuida-se de processo remetido pela instância superior 

diretamente a este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as 

intimações eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os 

atos necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. 2. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000742-86.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JUNIO CESAR COELHO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUNIO CESAR COELHO DA SILVA OAB - MT0019199A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

esposa do biroska (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Arquive-se. 2. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000913-43.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLEI DIVINA RODRIGUES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEYBSON IBIAPINO COSTA SANTOS OAB - MT19171/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVON COSMÉTICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HORACIO PERDIZ PINHEIRO NETO OAB - SP0157407A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Cuida-se de processo remetido pela instância superior 

diretamente a este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as 

intimações eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os 

atos necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. 2. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011215-46.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROZIMON DIAS DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL LUIZ ESTEVES OAB - MT22330/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Cuida-se de processo remetido pela instância superior 

diretamente a este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as 

intimações eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os 

atos necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. 2. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000334-32.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

OSMAR DELBONI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU OAB - MT0015984A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Cuida-se de processo remetido pela instância superior 

diretamente a este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as 

intimações eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os 

atos necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. 2. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001557-20.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

INES GOMES DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Cuida-se de processo remetido pela instância superior 

diretamente a este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as 

intimações eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os 

atos necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. 2. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010508-78.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WELITA DE SOUZA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIRO GEHM OAB - MT0016063A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Cuida-se de processo remetido pela instância superior 

diretamente a este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as 

intimações eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os 

atos necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. 2. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010035-92.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RAPHAEL ACCIOLY LINS MENEZES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATIA GOBATTI CALCA OAB - MT0013745A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EXPRESSO MAIA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALTAIR GOMES DA NEIVA OAB - GO0029261A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Cuida-se de processo remetido pela instância superior 

diretamente a este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as 

intimações eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os 

atos necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. 2. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000722-32.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

IRACILDA PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Cuida-se de processo remetido pela instância superior 

diretamente a este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as 

intimações eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os 

atos necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. 2. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000084-62.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA BANDEIRA DAS NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO BORTOLANZA OAB - MT0021716A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Cuida-se de processo remetido pela instância superior 

diretamente a este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as 

intimações eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os 

atos necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. 2. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000238-17.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO JOSE DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS DE MORAIS OLIVEIRA OAB - GO0034487A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Cuida-se de processo remetido pela instância superior 

diretamente a este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as 

intimações eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os 

atos necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. 2. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002127-69.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

AUGUSTA MARTINS DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

POLLYANA SOARES MATOS OAB - MT0018383A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BARRA DO GARÇAS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA 

DO GARÇAS RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, 

BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO FERNANDO 

DA FONSECA MELO PROCESSO n. 1002127-69.2018.8.11.0004 Valor da 

causa: R$ 20.063,36 ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: AUGUSTA MARTINS DE 

JESUS Endereço: Rua Bazilio Dourado, 501, Santo Antônio, BARRA DO 

GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 POLO PASSIVO: Nome: BANCO 

BRADESCO S.A. Endereço: AV. MINISTRO JOÃO ALBERTO, 593, AG. 

BRADESCO, CENTRO, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 

Senhor(a): AUGUSTA MARTINS DE JESUS A presente, referente ao 

processo acima identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, na qualidade de polo ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA 

DESIGNADA, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado 

Especial de Barra do Garças Data: 01/02/2019 Hora: 16:40 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não comparecendo à audiência designada, 

ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de 

prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de confissão, 

presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do 

CPC). 2. As eventuais justificativas de impossibilidade de comparecimento 

deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a 

parte que der causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e 

§§ do CPC). 3. As partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada a 

composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

BARRA DO GARÇAS, 11 de dezembro de 2018. Rodrigo Adriano Demétrio 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000483-91.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS AVILA VASCONCELOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

POLLYANA SOARES MATOS OAB - MT0018383A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Intimação da parte autora, por meio de seu(sua)(s) advogado(a)(s), para 

manifestar-se acerca dos Embargos de Declaração apresentados nos 

autos, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001557-83.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

OTAVIO ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, nos termos do artigo 42, § 2.º da Lei 
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9.099/95, apresente contrarrazões ao Recurso Inominado no prazo de 10 

(dez) dias, conforme documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001224-34.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LEILA OLIVEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

POLLYANA SOARES MATOS OAB - MT0018383A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Em face do 

teor dos andamentos, temos que foi fixado prazo fatal, conforme consta 

do (s) evento (s) do processo, e percebe-se que a parte deixou de 

realizar medidas positivas para sequência da marcha. Constado 

abandono, anoto que, independentemente de ser o processo de 

conhecimento ou de execução, compartilho do entendimento de que, nos 

Juizados Especiais, a extinção do processo independe de prévia intimação 

das partes, em razão do disposto no artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. De 

fato, quanto à extinção, preconiza o artigo 51 da Lei 9099/95: Art. 51. § 1º 

A extinção do processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia 

intimação pessoal das partes. Com efeito, a aplicação do Código de 

Processo Civil é subsidiária e não incide nas circunstâncias em que há 

regramento específico na referida lei especial, razão pela qual se revela 

inaplicável o art. 485, §1º, do novel Diploma processual, o qual exige a 

intimação pessoal das partes para que seja extinto o processo por 

abandono da causa. Ademais, tal interpretação, está em consonância com 

os princípios da simplicidade, informalidade, da economia processual e da 

celeridade, que direcionam o processo nos Juizados Especiais (art. 2º, Lei 

nº 9.099/95). Quanto ao argumento de que o mencionado art. 51 possui 

aplicabilidade limitada ao processo de conhecimento, o mesmo não deve 

prosperar, haja vista que o art.485 citado também se encontra fora do 

capítulo destinado à disciplina do processo de execução. Além do mais, 

ciente a parte do dever de andamento, como é o caso dos autos, não 

realizado nenhuma atividade, o que materializa o abandono e 

consequentemente gera sucedâneo a extinção. Nesse sentido, ainda, 

temos que conforme dispõe o artigo 485, III do Novo Código de Processo 

Civil, o processo deve se extinguir. Não se trata tal comando de mera 

faculdade ou referencia exortativa, mas na verdade de situação 

imperativa devendo ser aplicada. Vejamos o texto da lei: Art. 485. O juiz 

não resolverá o mérito quando: III - por não promover os atos e diligências 

que Ihe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias. 

Confirma tal imperiosidade a jurisprudência deste Tribunal, senão vejamos: 

RECURSO CÍVEL INOMINADO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - 

INTIMAÇÃO DO PROCURADOR PARA IMPULSIONAR O FEITO - AUSÊNCIA 

DE MANIFESTAÇÃO - SENTENÇA EXTINTA POR ABANDONO DA CAUSA - 

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A ausência de 

manifestação da parte autora quando intimada a dar andamento ao feito 

configura hipótese de extinção do processo, com fundamento no art. 267, 

III, do CPC. O caso em apreço não comporta a aplicação da Súmula nº 240 

do STJ, pois não aperfeiçoada a relação processual mediante citação. (RI 

2685/2011, DR. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, 3ª TURMA RECURSAL, Julgado 

em 04/11/2011, Publicado no DJE 18/11/2011). Pois bem. Compulsando os 

autos, verifico que a situação atual do presente processo permite a 

extinção com fundamento nos dispositivos retrocitados, ante a inércia da 

parte autora em adotar os atos que lhes competia, devendo sujeitar-se a 

julgo do ônus processual que lhe incumbia. Frise-se, por fim, que no 

processo o dever de dar sequência a marcha é um ônus processual, cuja 

inércia ante a este dever gera a consequência prevista na legislação, qual 

seja o julgamento da demanda sem resolução do mérito, como se 

presumisse a desistência e o desinteresse processual, fazendo 

presumidamente falecer até mesmo uma das condições da ação que é a 

necessidade, um dos braços do binômio do interesse de agir 

(necessidade x adequação). Também a medida não gera nenhuma 

consequência negativa, pois se a parte pretende seguir a ação, dentro do 

prazo decadencial, pode pedir a qualquer tempo o desarquivamento e 

prosseguimento. Não há que se falar em condenação em custas, pois a 

regra desta esfera singela é da isenção de custas, somente sendo 

exceção, por expressa previsão legal, a ausência injustificada a enseada 

de qualquer das audiências designadas. 4. DISPOSITIVO Por todo o 

exposto, SUGESTIONO SEJA JULGADO EXTINTO O PRESENTE FEITO, sem 

resolução de mérito, com fulcro nos artigos 51, § 1º, e 53, § 4º, ambos da 

Lei nº 9.099/95 e art. 485, III, § 1º do CPC. Que sejam revogados efeitos 

antecipatórios e outros incidentes eventualmente concedidos. Sem 

condenação de honorários e custas, a teor do disposto no art. 54 e 55 da 

Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do 

Art. 40 da lei deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 28 de Outubro 

de 2018. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz 

Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002088-09.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON PIRES ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Vistos, etc 1- Ante a petição de ID nº 15690463, DETERMINO a parte 

autora que comprove em 05 (cinco) dias a hipossuficiência por si bradada 

com esteio na Lei 1.060/1950, para usufruir das benesses previstas no 

aludido diploma. 2- Intime-se. 3- Cumpra-se

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001654-83.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILO & SILVA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON ADIEL POSTAL OAB - MT0011844A (ADVOGADO(A))

ONELIA FRANCISCA GUIMARAES OAB - MT0012826A (ADVOGADO(A))

WILIAN RODRIGUES DA ROCHA OAB - MT24172/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA ALVES SANTANA (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para dar prosseguimento ao feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, nos termos do artigo 485 

da Lei 13.105/2015, conforme documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011964-05.2013.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOELEY RAIMUNDO DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON SIMON BATISTA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO RODRIGUES DE SOUZA OAB - MT0005876A (ADVOGADO(A))

 

Vistos. 1- Intime-se a parte autora para que se manifeste acerca do 

documento de ID nº 15271583 no prazo de 10 (dez) dias. 2- Transcorrido 

o prazo, faça conclusos. 3- Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011666-76.2014.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA ALVARENGA PORTELLA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS AURELIO RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT0017066A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GLOBAL EXPRESS (EXECUTADO)

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KASSIM SCHNEIDER RASLAN OAB - MG0080722A (ADVOGADO(A))

RAFAEL GOOD GOD CHELOTTI OAB - MG0139387A (ADVOGADO(A))
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ANA CAROLINA REMIGIO DE OLIVEIRA OAB - MG0086844A 

(ADVOGADO(A))

MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA OAB - MG0063440A 

(ADVOGADO(A))

 

1- intime-se a parte autora para apresentar cálculo atualizado da dívida, 

viabilizando assim a constrição de ativos financeiros. Na mesma 

oportunidade deverá informar o CPF/CNPJ das partes requeridas, caso 

seja divergente do que consta cadastro no sistema. 2- Ultrapassado o 

prazo de 05 (cinco) dias, faça conclusos. 3- Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001186-22.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

AVENOR PRADO MENDES 00237980177 (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

INTIMAÇÃO da parte requerida, por meio de seu(sua)(s) advogado(a)(s), 

para que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

04/02/2019, às 17h (horário de Cuiabá/MT), no Juizado Especial de Barra 

do Garças - MT, sob pena de revelia.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010639-53.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ELTON DE JESUS FERREIRA SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação de Vossa Senhoria, na qualidade de PROMOVENTE, para, no 

prazo de 05 (CINCO) dias, efetuar o pagamento das Custas Judiciais no 

valor de R$ 413,40 e da Taxa Judiciária no valor de R$ 140,59, cujas guias 

p o d e m  s e r  o b t i d a s  a t r a v e s  d o  l i n k 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/juizado-especial/condenacaoCustasTa

xas, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria 

Estadual para a devida Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, além de protesto e 

negativação, na forma determinada na Consolidação das Normas Gerais 

da Corregedoria-Geral da Justiça.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001036-41.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI SILVA & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ONELIA FRANCISCA GUIMARAES OAB - MT0012826A (ADVOGADO(A))

ANDERSON ADIEL POSTAL OAB - MT0011844A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DHAIANACIR OLIVEIRA COSTA (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para dar prosseguimento ao feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001357-13.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA EUTALIA LELIS DA SILVA ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Intimação de Vossa Senhoria, na qualidade de PROMOVENTE, para, no 

prazo de 05 (CINCO) dias, efetuar o pagamento das Custas Judiciais no 

valor de R$ 413,40 e da Taxa Judiciária no valor de R$ 187,40, cujas guias 

p o d e m  s e r  o b t i d a s  a t r a v e s  d o  l i n k 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/juizado-especial/condenacaoCustasTa

xas, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria 

Estadual para a devida Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, além de protesto e 

negativação, na forma determinada na Consolidação das Normas Gerais 

da Corregedoria-Geral da Justiça.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000374-77.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EUCLIDES ARAUJO LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO DIAS FERREIRA OAB - MT0014548A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Intimação de Vossa Senhoria, na qualidade de PROMOVENTE, para, no 

prazo de 05 (CINCO) dias, efetuar o pagamento das Custas Judiciais no 

valor de R$ 413,40 e da Taxa Judiciária no valor de R$ 140,59, cujas guias 

p o d e m  s e r  o b t i d a s  a t r a v e s  d o  l i n k 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/juizado-especial/condenacaoCustasTa

xas, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria 

Estadual para a devida Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, além de protesto e 

negativação, na forma determinada na Consolidação das Normas Gerais 

da Corregedoria-Geral da Justiça.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000184-51.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA MARTINS RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO OAB - MT0020983A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Intimação de Vossa Senhoria, na qualidade de PROMOVENTE, para, no 

prazo de 05 (CINCO) dias, efetuar o pagamento das Custas Judiciais no 

valor de R$ 413,40 e da Taxa Judiciária no valor de R$ 140,59, cujas guias 

p o d e m  s e r  o b t i d a s  a t r a v e s  d o  l i n k 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/juizado-especial/condenacaoCustasTa

xas, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria 

Estadual para a devida Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, além de protesto e 

negativação, na forma determinada na Consolidação das Normas Gerais 

da Corregedoria-Geral da Justiça.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001485-33.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

UIRES GOMES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação do advogado da requerida, para no prazo de quinze (15) dias 

efetue o pagamento da condenação, devidamente atualizado na quantia 

de, R$ 12.472,32, (Doze mil quatrocentos e setenta e dois reais e trinta e 

dois centavos) sob pena de aplicação das multas do artigo 523, do Código 

de Processo Civil

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000018-82.2018.8.11.0004
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Parte(s) Polo Ativo:

ESTHEFANIA RODRIGUES AMANCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR OAB - MT0009353A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação de Vossa Senhoria, na qualidade de PROMOVENTE, para, no 

prazo de 05 (CINCO) dias, efetuar o pagamento das Custas Judiciais no 

valor de R$ 413,40 e da Taxa Judiciária no valor de R$ 140,59, cujas guias 

p o d e m  s e r  o b t i d a s  a t r a v e s  d o  l i n k 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/juizado-especial/condenacaoCustasTa

xas, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria 

Estadual para a devida Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, além de protesto e 

negativação, na forma determinada na Consolidação das Normas Gerais 

da Corregedoria-Geral da Justiça.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000311-86.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO RIBEIRO LINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDEIR RIBEIRO DE JESUS OAB - MT0015269S (ADVOGADO(A))

JOSIAS ALVES VITOR TRINDADE OAB - MT16506/O (ADVOGADO(A))

ISABELLE DE BAPTISTA OAB - MT19065/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DECOLAR. COM LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE AVELLAR FANTINI OAB - SP333629 (ADVOGADO(A))

JOAO BATISTA DE LIMA JUNIOR OAB - SP317336 (ADVOGADO(A))

KELLY BARBOSA NISHIMURA OAB - SP324600 (ADVOGADO(A))

 

Intimação do advogado(a) da requerente, para no prazo de quinze (15) 

dias para se manifestar nos autos sob pena de arquivamento

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001667-19.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALIOMAR VIEIRA RIOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Intimação de Vossa Senhoria, na qualidade de PROMOVENTE, para, no 

prazo de 05 (CINCO) dias, efetuar o pagamento das Custas Judiciais no 

valor de R$ 413,40 e da Taxa Judiciária no valor de R$ 187,40, cujas guias 

p o d e m  s e r  o b t i d a s  a t r a v e s  d o  l i n k 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/juizado-especial/condenacaoCustasTa

xas, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria 

Estadual para a devida Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, além de protesto e 

negativação, na forma determinada na Consolidação das Normas Gerais 

da Corregedoria-Geral da Justiça.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001663-79.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALEAMES LEANDRO FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Intimação de Vossa Senhoria, na qualidade de PROMOVENTE, para, no 

prazo de 05 (CINCO) dias, efetuar o pagamento das Custas Judiciais no 

valor de R$ 413,40 e da Taxa Judiciária no valor de R$ 187,40, cujas guias 

p o d e m  s e r  o b t i d a s  a t r a v e s  d o  l i n k 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/juizado-especial/condenacaoCustasTa

xas, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria 

Estadual para a devida Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, além de protesto e 

negativação, na forma determinada na Consolidação das Normas Gerais 

da Corregedoria-Geral da Justiça.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013043-14.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DO CARMO FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

1. Cuida-se de processo remetido pela instância superior diretamente a 

este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as intimações 

eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os atos 

necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. 2. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001901-64.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO PEREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATEUS VICTOR RESENDE OAB - MT25668/O (ADVOGADO(A))

JEAZIEL VICTOR TEIXEIRA LIMA OAB - MT0019406A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE BARRA DO GARCAS LTDA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu(sua)(s) advogado(a)(s), 

para que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

04/02/2019, às 17h40min (horário de Cuiabá/MT), no Juizado Especial de 

Barra do Garças - MT, sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002090-42.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA DIAS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

POLLYANA SOARES MATOS OAB - MT0018383A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - DETRAN/MT (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. 1. Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é 

permitida no âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, 

portanto, embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela 

antecipatória em sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja 

flagrante a necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar 

direitos, como deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é 

perfeitamente possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente 

perante a batuta do Juizado Especial Cível. Tecida este simplória 

ponderação em torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha 

analisar se estão presentes os requisitos autorizativos para a concessão 

da mesma no que concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 

300 do Estatuto Processual Civil disciplina que: Art. 300. A tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

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

processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, 

conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir 

os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser 

dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder 
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oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou 

após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada 

não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos 

da decisão. 2- Das breves leituras empreendidas extrai-se que para o 

postulante lograr a medida vindicada em tela, se faz mister que estejam 

presentes os elementos delineados no comentado artigo. In casu, 

presentes a verossimilhança das alegações bem como a prova 

inequívoca, através do conjunto probatório juntado à exordial, suficiente 

para uma convicção acerca de uma possível inscrição indevida perante o 

Cartório do 2º Ofício desta Comarca, não havendo óbice quanto ao 

deferimento da medida, vez que a autora juntou aos autos os boletos e 

seus respectivos comprovantes de pagamento. Especialmente porque a 

medida não é irreversível. Quanto ao requisito do perigo de dano, este 

emerge circunstanciadamente pelo simples fato de que há na presente 

rusga elementos que evidenciam que houve a inscrição e manutenção 

indevida pela ré do nome da demandante nos órgãos de restrições ao 

crédito, causando gravames de ordem pessoal e moral a esta. O perigo da 

demora exsurge no pleito ao demonstrar a extrema urgência acerca de um 

provimento jurisdicional ao reclamante acerca de seu direito que já foi 

lesado e ainda permanece em constante ameaça de sofrer 

constrangimentos, em decorrência da pretensa prática indevida do 

requerido, que nesta conjectura criará mais embaraços, cabendo destacar 

que a delonga na entrega da medida postulada poderá acarretar segundo 

dito alhures, prejuízos de ordem moral e financeira àquela. No que se 

refere ao fumus boni juris, este pode ser inferido, em tese, pelo direito já 

lesado da Requerente por conta da conduta do promovido, consoante 

explanação na vestibular. 3- No que toca à inversão do ônus da prova, 

primeiramente cabe ressaltar que a lei 8.078/90 constitui-se em um sistema 

autônomo e próprio, sendo fonte primária para o intérprete, entretanto 

deverá ser interpretado em consonância com o disposto em nossa Carta 

Magna, aplicando-se, ainda que de forma subsidiária, as disposições do 

CPC. Ocorre que o legislador ordinário não definiu o momento processual 

adequado para apreciação da inversão probante, competindo à 

jurisprudência e doutrina definirem tal celeuma até uma manifestação 

expressa da lei sobre o tema, vez que uma corrente tende a afirmar que o 

momento adequado é quando da sentença, ao passo que outra assevera 

ser antes, tratando-se de uma regra de instrução. 4- Em que pese os 

conteúdos díspares das correntes, compreendo que aludido instituto tem o 

seu momento de concretização influenciado pelo rito processual do 

processo, sendo que nos procedimentos ordinários o ideal é quando do 

saneamento do feito, por se tratar mais de uma regra de instrução, 

conforme previsto no artigo 357, III, do CPC, combinado com o disposto no 

artigo 373, § 1º, do mesmo diploma, sendo de bom alvitre destacar que 

mesmo sob o auspício do CPC de 1973 a jurisprudência se manifestava 

neste sentido, por todos: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LEI 8.078/90, 

ART. 6º, INC. VIII. REGRA DE INSTRUÇÃO. DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. 

1. O cabimento dos embargos de divergência pressupõe a existência de 

divergência de entendimentos entre Turmas do STJ a respeito da mesma 

questão de direito federal. Tratando-se de divergência a propósito de 

regra de direito processual (inversão do ônus da prova) não se exige que 

os fatos em causa no acórdão recorrido e paradigma sejam semelhantes, 

mas apenas que divirjam as Turmas a propósito da interpretação do 

dispositivo de lei federal controvertido no recurso. 2. Hipótese em que o 

acórdão recorrido considera a inversão do ônus da prova prevista no art. 

6º, inciso VIII, do CDC regra de julgamento e o acórdão paradigma trata o 

mesmo dispositivo legal como regra de instrução. Divergência configurada. 

3. A regra de imputação do ônus da prova estabelecida no art. 12 do CDC 

tem por pressuposto a identificação do responsável pelo produto 

defeituoso (fabricante, produtor, construtor e importador), encargo do 

autor da ação, o que não se verificou no caso em exame. 4. Não podendo 

ser identificado o fabricante, estende-se a responsabilidade objetiva ao 

comerciante (CDC, art. 13). Tendo o consumidor optado por ajuizar a ação 

contra suposto fabricante, sem comprovar que o réu foi realmente o 

fabricante do produto defeituoso, ou seja, sem prova do próprio nexo 

causal entre ação ou omissão do réu e o dano alegado, a inversão do 

ônus da prova a respeito da identidade do responsável pelo produto pode 

ocorrer com base no art. 6º, VIII, do CDC, regra de instrução, devendo a 

decisão judicial que a determinar ser proferida "preferencialmente na fase 

de saneamento do processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a 

quem não incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade" 

(RESP 802.832, STJ 2ª Seção, DJ 21.9.2011).” 5. Embargos de divergência 

a que se dá provimento. (ERESP 422.778/SP, REL. MINISTRO JOÃO 

OTÁVIO DE NORONHA, REL. P/ ACÓRDÃO MINISTRA MARIA ISABEL 

GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, JULGADO EM 29/02/2012, DJE 21/06/2012) 

5- No que diz respeito aos processos em que inexiste a fase de 

saneamento, a semelhança do que ocorre no âmbito dos juizados 

especiais, o instituto deve ser manejado quando se for proferir a 

sentença. Com efeito, nestas hipóteses a regra da inversão se presta 

mais a um juízo de valor sobre as provas já produzidas, sob pena de se 

permitir a inércia do consumidor caso saiba previamente que o encargo foi 

repassado para o fornecedor, o que desprestigia a busca da verdade 

real, vez que as partes devem contribuir ativamente para o desfecho da 

celeuma, produzindo as provas que se prestam a caracterizar suas 

alegações. Isto se dá pelo fato de que as regras da inversão do ônus da 

prova são de julgamento da causa e somente após a instrução do feito, no 

momento da valoração das provas, estará o juiz habilitado a afirmar se 

existe ou não situação de non liquet, sendo o caso ou não de inversão do 

ônus da prova, de igual forma também o Superior Tribunal de Justiça se 

pronunciou, v.g.: RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MOMENTO. SENTENÇA. 

POSSIBI-LIDADE. REGRA DE JULGAMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DO 

CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. 1. A jurisprudência do STJ não se 

pacificou quanto à possibilidade de o juízo inverter o ônus da prova no 

momento de proferir a sentença numa ação que discuta relação de 

consumo. 2. O Processo Civil moderno enfatiza, como função primordial 

das normas de distribuição de ônus da prova, a sua atribuição de regular 

a atividade do juiz ao sentenciar o processo (ônus objetivo da prova). Por 

conduzirem a um julgamento por presunção, essas regras devem ser 

aplicadas apenas de maneira excepcional. 3. As partes, no Processo Civil, 

têm o dever de colaborar com a atividade judicial, evitando-se um 

julgamento por presunção. Os poderes instrutórios do juiz lhe autorizam se 

portar de maneira ativa para a solução da controvérsia. As provas não 

pertencem à parte que as produziu, mas ao processo a que se destinam. 

4. O processo não pode consubstanciar um jogo mediante o qual seja 

possível às partes manejar as provas, de modo a conduzir o julgamento a 

um resultado favorável apartado da justiça substancial. A ênfase no ônus 

subjetivo da prova implica privilegiar uma visão individualista, que não é 

compatível com a teoria moderna do processo civil. 5. Inexiste surpresa na 

inversão do ônus da prova apenas no julgamento da ação consumerista. 

Essa possibilidade está presente desde o ajuizamento da ação e nenhuma 

das partes pode alegar desconhecimento quanto à sua existência. 6. A 

exigência de uma postura ativa de cada uma das partes na instrução do 

processo não implica obrigá-las a produzir prova contra si mesmas. Cada 

parte deve produzir todas as provas favorável de que dispõe, mas não se 

pode alegar que há violação de direito algum na hipótese em que, não 

demonstrado o direito, decida o juiz pela inversão do ônus da prova na 

sentença. 7. Recurso especial conhecido e improvido?. (REsp 

1125621/MG ? RECURSO ESPECIAL 2009/01322377-8, Relatora Nancy 

Andrighi, T3 ? Terceira Turma, 19/08/2010, DJe 07/02/2011). 6- Assim 

sendo, somente quando da prolação da sentença será avaliada a 

aplicação do artigo 6º do CDC, notadamente quando a inversão ali 

preconizada também reclama a inviabilidade técnica, fática ou lógica para 

produção da prova por parte do consumidor, o qual não se desobriga do 

encargo de provar suas alegações quando lhe é possível, sob pena de se 

deturpar o instituto para fins de autorizar um julgado escorado em meras 

presunções advinda da simples inércia do consumidor. 7- Face ao 

exposto e com arrimo no art. 300, do Código de Processo Civil, concedo a 

TUTELA ANTECIPADA vindicada no que toca ao pedido de excluir 

incontinenti o nome da requerente junto ao Cartório do 2º Ofício da 

Comarca de Barra do Garças/MT, sendo de bom alvitre registrar que a 

medida restringe-se às dívidas espelhadas na presente rusga com o 

requerido. 8- Ademais, visando o resultado prático da tutela, ORDENO a 

expedição de ofício ao Cartório do 2º Ofício da Comarca de Barra do 

Garças/MT para que promova a exclusão em comento, fixando multa 

inibitória com fulcro nos arts. 297 e 537 do CPC, no valor de R$ 200,00 

(duzentos) reais, por cada dia de atraso na retirada do nome da 

requerente junto aos seus cadastros, concedendo o prazo de 15 (quinze) 

dias para sua concretização, sem prejuízo da multa ser majorada em caso 

de necessidade. 9- DEFIRO a parte autora os benefícios da justiça 

gratuita, nos termos da Lei 1.060/1950. 10- Ademais, a demanda não 

reclama a realização da audiência prevista no artigo 16 da Lei 9.099/1995, 

aplicável aos Juizados da Fazenda Pública por força do disposto no artigo 

27 da Lei nº 12.153/2009. Não bastasse isto, a presente comarca não 
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conta com representante da Procuradoria do Estado de Mato Grosso, de 

tal sorte que o aprazamento da referida audiência com o rigor literal da lei, 

redundaria em flagrante prejuízo ao erário, diante de um quadro fático até 

então inviabilizador da sua aplicação. Por tais razões no Estado de Mato 

Grosso e adstrito aos Juizados da Fazenda Pública vige o enunciado 01 

que contém a seguinte diretriz: “A critério do juiz, poderá ser dispensada a 

audiência de conciliação no âmbito do Juizado da Fazenda Pública, desde 

que fixe o prazo de 30 (trinta) dias parar apresentar defesa” (XIII 

ENCONTRO CUIABÁ). 11- Deste modo, determino que seja as partes 

requeridas citadas para apresentarem defesa no prazo de 30 (trinta) dias, 

promovendo a conclusão dos autos para sentença após o transcurso do 

referido lapso temporal, com ou sem a peça de redarguição. 12- Citem-se 

as partes requeridas observando o disposto no artigo 6º da Lei nº 

12.153/2009 c/c art. 242, § 3º, do Código de Processo Civil, bem como os 

artigos 246 (§ 1º e §2º), 247 (inciso III) e 249, todos do mesmo diploma. 

13- Expeça-se o necessário. 14- Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000880-53.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

IMOBILIARIA PEDRA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALAIANY FIGUEIREDO SILVA DE FREITAS OAB - MT0017912A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARICE SAUTHIER (REQUERIDO)

URSULA RODRIGUES CAMARGO ZEFERINO ZIMMERMANN (REQUERIDO)

CLEBERTON ZIMMERMANN (REQUERIDO)

HAILTON CRISTIANO PEREIRA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BARRA DO GARÇAS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA 

DO GARÇAS RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, 

BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 INTIMAÇÃO POR MEIO 

ELETRÔNICO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, 

por meio de sua advogada, para em 10 (dez) dias, sob pena de 

indeferimento da inicial, apresentar novo endereço da parte requerida. 

Rodrigo Adriano Demétrio (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010938-30.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIENE PEREIRA VALVERDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSYKA DE FREITAS CAMARGOS OAB - MT0021776A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIO SANTOS VASCONCELOS (REQUERIDO)

ANA PAULA LEMES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

VALDISA LUZ OLIVEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JUNIO CESAR COELHO DA SILVA OAB - MT0019199A-O 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria para manifestar acerca dos Embargos à 

Execução, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011607-59.2012.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

S.O.S BARRA INFORMATICA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO XAVIER GUIMARAES OAB - MT15338/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILSON BARDDAL SIQUEIRA (REQUERIDO)

 

Vistos. 1. Tendo em vista a certidão negativa de ID nº 11705367, intime-se 

o patrono da parte autora nos termos do inteiro teor da sentença 

proferida, bem como, para apresentar o cheque objeto da demanda na 

Secretaria deste Juizado, no prazo de 05 (cinco) dias. 2. Intime-se. 3. 

Expeça-se o necessário.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8012274-06.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA GUIMARAES PIMENTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEYBSON IBIAPINO COSTA SANTOS OAB - MT19171/O (ADVOGADO(A))

ADRIEL DE CAMPOS SILVEIRA OAB - MT0020020A (ADVOGADO(A))

RAFAEL MULLER CABRAL DE ARAUJO OAB - MT0021101A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Vistos, etc. 1- Em análise aos autos, verifico que, por lapso, ocorreu erro 

no despacho identificado no ID de nº 16709593 no que tange ao seu 

conteúdo, eis porque, chamo o feito à ordem para promover a sua 

retificação, passando a mesma a ter a seguinte redação: "Vistos. 

Intime-se a parte ré para, em 05 (cinco) dias, manifestar-se quanto a 

petição de ID nº 16465343. Intime-se. Cumpra-se.” 2- Intime-se. 3- 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000505-86.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO FERNANDES UEMURA 50292692153 (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS DOS SANTOS FERNANDES OAB - MT0022838A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JACKSON BRUNO PEREIRA DOS SANTOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNA GOMES DE MORAES OAB - MT0021078A (ADVOGADO(A))

 

Vistos. 1. Antes de iniciar a fase de cumprimento de sentença, intime-se a 

parte autora para, em 05 (cinco) dias, colacionar aos autos o 

demonstrativo atualizado do débito, nos termos do art. 524 do CPC. 2. 

Intime-se. 3. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010100-87.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINE NUNES VILLAS BOAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO OAB - MT0004275A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG0109730A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO INTIMAÇÃO do POLO ATIVO - 

CAROLINE NUNES VILLAS BOAS, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) 

dias, o recolhimento das custas processuais a que foi condenado nos 

termos da r. Sentença. Este Valor deverá ser de forma separada, sendo 

R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), referente a 

custas, e R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), referente à taxa. Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – JUIZADO ESPECIAL”, ou digitar diretamente na barra 

de endereço do seu navegador de internet o l ink: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/juizado-especial/condenacaoCustasTa

xas, clicar no item Condenação de Custas e Taxas, preencher os campos 

com o número único do processo, marcar as caixas dos itens custas e 

taxa, preencher os valores correspondentes, e após, digitar o CPF do 

pagante. O sistema irá gerar um Boleto único. Após a efetivação do 

recolhimento, deverá anexá-la nos autos. Advertência: Fica Vossa 

Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

processuais e/ou taxas judiciárias implicará na restrição de vosso nome e 

CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no 

artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT. Rodrigo Adriano Demétrio (assinado 

digitalmente) Gestor Judiciário
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Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001489-70.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

MARIANGELA MARTINS SOARES GOULART (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO(A))

 

Vistos etc. 1. Inicialmente ordeno à secretaria que se atente à nova etapa 

processual, promovendo as alterações necessárias no sistema. 2. Tendo 

em vista o não cumprimento de sentença por parte da executada, bem 

como os pedidos confeccionados pela parte exequente, em observância 

ao disposto no art. 52, da Lei n.º 9.099/1995 interpretado em conjunto com 

o art. 513 do CPC, observando os princípios orientadores da celeridade e 

da informalidade, DETERMINO seja intimada a parte executada para no 

prazo previsto no art. 523 do CPC, ou seja, em 15 (quinze) dias, efetue o 

pagamento referente à sua condenação, sob pena da mesma incorrer no 

acréscimo da multa de 10% (dez por cento) do montante cobrado, bem 

como 10% (dez por cento) à título de honorários advocatícios, nos termos 

do § 1º do mencionado artigo 523. 3. Ultrapassado o prazo acima e não 

tendo ocorrido o cumprimento da obrigação, faça conclusos para penhora 

por meio das ferramentas eletrônicas. 4. Expeça-se o necessário. 5. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010287-32.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DARCIANE SOUZA DE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO XAVIER GUIMARAES OAB - MT15338/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DAS PARTES, por meios de seus advogados, para no prazo 

de 15(quinze) se manifestar nos autos, sob pena de arquivo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011299-47.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEY GOMES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA GOMES DE MORAES OAB - MT0021078A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO: 

Nos termos da Legislação vigente e com base no Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono estes autos para intimar a parte Autora/Polo 

Ativo, por meio de seu(sua) Advogado(a), para, no prazo de 10 (dez) 

dias, informar nos autos o número de sua conta bancária para 

levantamento do valor depositado, sob pena de arquivamento. Rodrigo 

Adriano Demétrio (assinado digitalmente) Gestor Judiciário

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 171996 Nr: 4817-64.2013.811.0004

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Márcio Omar Souza de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Neves - OAB:14.897 

OAB/MT

 Por fim, por todo o exposto e observando a harmonia das disposições do 

art. 107, IV, art. 109, inciso VI, do Código Penal aliado ao art. 42, da Lei 

3.688/1941 e jungido ao art. 92, da Lei 9.099/1995, DECLARO extinta a 

punibilidade do fato sub judice.Após o trânsito em julgado, providencie as 

baixas necessárias e o arquivamento dos autos.Sem custas, em 

conformidade com o teor do art. 54 e art. 55, da Lei dos Juizados 

Especiais.Publique-se.Registre-se.Intime-se.Cumpra-se.Barra do Garças- 

MT, 15 de outubro de 2018.Fernando da Fonsêca MeloJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 90783 Nr: 4618-81.2009.811.0004

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elias Pinto Coelho

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOYCE OLIVEIRA MENDONÇA - 

OAB:12273/MT, Lais Bento de Resende - OAB:MT 11.828, Roldrigo 

Queiroz de Oliveira - OAB:MT 13.284-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Azolini - OAB:MT 3094, 

RAFAEL SGANZERLA DURAND - OAB:11.065-A

 DECISÃO

Processo nº: 2009/927 (Cód. 90783)

 Vistos, etc.

1. Ante a certificação da vinculação do montante de R$16.915,06 

(dezesseis mil, novecentos e quinze reais e seis centavos) na conta 

judicial única referente a este feito, fls. 145, DETERMINO a expedição de 

alvará em favor do patrono do Banco do Brasil S/A.

2. DETERMINO sejam adotadas as providências necessárias para 

expedição de alvará consoante petição do(a) advogado(a) que representa 

os interesses da parte requerida, inclusive realizando-se a transferência 

do montante para a conta indicada as fls. 140.

3. Nada mais sendo requerido no prazo de 05 (cinco) dias, retornem os 

autos ao arquivo.

4. Expeça-se o necessário.

5. Intime-se.

6. Cumpra-se.

Barra do Garças-MT, 06/12/2018.

Fernando da Fonsêca Melo

Juiz de Direito

Notificação

Notificação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000303-75.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

TAMARA BAR NISSIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA SILVA SOUZA OAB - MT23131/O (ADVOGADO(A))

NURIT BAR NISSIM OAB - 637.818.838-68 (PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO CESAR SILVA DA SILVEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JESSYKA DE FREITAS CAMARGOS OAB - MT0021776A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte autora, por meio de seu(sua)(s) advogado(a)(s), para 

manifestar-se acerca dos Embargos de Declaração apresentados nos 

autos, no prazo de 05 (cinco) dias.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001918-03.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

HUMBERTO HENRIQUE FURTADO MARTINS (REQUERENTE)

HUMBERTO HENRIQUE FURTADO MARTINS & CIA LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA LOURENCO SILVA OAB - MT20409/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAROLINA APARECIDA COELHO DOS SANTOS 33841750850 

(REQUERIDO)
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Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é permitida no 

âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, portanto, 

embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela antecipatória em 

sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja flagrante a 

necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar direitos, como 

deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é perfeitamente 

possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente perante a 

batuta do Juizado Especial Cível. Tecida este simplória ponderação em 

torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha analisar se estão 

presentes os requisitos autorizativos para a concessão da mesma no que 

concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 300 do Estatuto 

Processual Civil disciplina que: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 2- 

Observa-se que para a concessão in limine litis da tutela provisória de 

urgência faz-se necessário que no caso sub examine estejam presentes 

os requisitos delineados no artigo alhures grafado. Deste modo, no que 

concerne à probabilidade do direito, esta fica caracterizada visto a parte 

autora relatar que contratou junto a ré o serviço de divulgação de sua 

empresa sob o pretexto desta de que seria gratuito. Entretanto, em 

12/09/18 recebeu ligação informando que caso não pagasse o débito de 

R$2.739,00 (dois mil setecentos e trinta e nove reais), o nome de sua 

empresa seria negativado. Efetuou o pagamento conforme comprovante 

anexo. Suspeita ter caído no golpe da “lista telefônica/publicidade”. No que 

tange ao requisito do perigo de dano, este emerge circunstanciadamente 

pelo fato de que há na presente rusga elementos que evidenciam que o 

autor quitou o débito, entretanto, continua recebendo ligações para que 

efetue outros pagamentos afim de evitar que o nome da empresa seja 

protestado, fato que tem lhe causado aborrecimentos. O perigo da demora 

exsurge no pleito ao demonstrar a extrema urgência acerca de um 

provimento jurisdicional do reclamante a respeito de seu direito que já foi 

lesado e ainda permanece em constante ameaça de sofrer 

constrangimentos, em decorrência da pretensa prática indevida da 

requerida, cabendo destacar que a delonga na entrega da medida 

postulada poderá acarretar prejuízos de ordem financeira àquele. No que 

se refere ao fumus boni juris, este pode ser inferido, em tese, pelo direito 

já lesado da requerente por conta da conduta da requerida, consoante 

explanação na vestibular. No tocante ao requisito da reversibilidade de 

fato, não há óbice para a tutela satisfativa, porquanto numa eventual 

sucumbência da parte autora no litígio, a medida poderá se reverter 

faticamente ao status a quo ante que se encontrava na demanda, além de 

ensejar ao réu eventual indenização pelos prejuízos que vier a suportar 

com a aplicação da medida. Entretanto, no que concerne ao pedido de 

bloqueio do valor de R$2.739,00 (dois mil setecentos e trinta e nove reais), 

esse não merece prosperar, in limine, pois o contrato acostado é claro em 

suas cláusulas quanto ao pagamento pela prestação do serviço. 3- No 

que toca à inversão do ônus da prova, primeiramente cabe ressaltar que a 

lei 8.078/90 constitui-se em um sistema autônomo e próprio, sendo fonte 

primária para o intérprete, entretanto deverá ser interpretado em 

consonância com o disposto em nossa Carta Magna, aplicando-se, ainda 

que de forma subsidiária, as disposições do CPC. Ocorre que o legislador 

ordinário não definiu o momento processual adequado para apreciação da 

inversão probante, competindo à jurisprudência e doutrina definirem tal 

celeuma até uma manifestação expressa da lei sobre o tema, vez que uma 

corrente tende a afirmar que o momento adequado é quando da sentença, 

ao passo que outra assevera ser antes, tratando-se de uma regra de 

instrução. 4- Em que pese os conteúdos díspares das correntes, 

compreendo que aludido instituto tem o seu momento de concretização 

influenciado pelo rito processual do processo, sendo que nos 

procedimentos ordinários o ideal é quando do saneamento do feito, por se 

tratar mais de uma regra de instrução, conforme previsto no artigo 357, III, 

do CPC, combinado com o disposto no artigo 373, § 1º, do mesmo diploma, 

sendo de bom alvitre destacar que mesmo sob o auspício do CPC de 1973 

a jurisprudência se manifestava neste sentido, por todos: “EMBARGOS DE 

DIVERGÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR. LEI 8.078/90, ART. 6º, INC. VIII. REGRA DE INSTRUÇÃO. 

DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. 1. O cabimento dos embargos de 

divergência pressupõe a existência de divergência de entendimentos 

entre Turmas do STJ a respeito da mesma questão de direito federal. 

Tratando-se de divergência a propósito de regra de direito processual 

(inversão do ônus da prova) não se exige que os fatos em causa no 

acórdão recorrido e paradigma sejam semelhantes, mas apenas que 

divirjam as Turmas a propósito da interpretação do dispositivo de lei 

federal controvertido no recurso. 2. Hipótese em que o acórdão recorrido 

considera a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII, do 

CDC regra de julgamento e o acórdão paradigma trata o mesmo dispositivo 

legal como regra de instrução. Divergência configurada. 3. A regra de 

imputação do ônus da prova estabelecida no art. 12 do CDC tem por 

pressuposto a identificação do responsável pelo produto defeituoso 

(fabricante, produtor, construtor e importador), encargo do autor da ação, 

o que não se verificou no caso em exame. 4. Não podendo ser identificado 

o fabricante, estende-se a responsabilidade objetiva ao comerciante (CDC, 

art. 13). Tendo o consumidor optado por ajuizar a ação contra suposto 

fabricante, sem comprovar que o réu foi realmente o fabricante do produto 

defeituoso, ou seja, sem prova do próprio nexo causal entre ação ou 

omissão do réu e o dano alegado, a inversão do ônus da prova a respeito 

da identidade do responsável pelo produto pode ocorrer com base no art. 

6º, VIII, do CDC, regra de instrução, devendo a decisão judicial que a 

determinar ser proferida "preferencialmente na fase de saneamento do 

processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a quem não incumbia 

inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade" (RESP 802.832, STJ 

2ª Seção, DJ 21.9.2011).” 5. Embargos de divergência a que se dá 

provimento. (ERESP 422.778/SP, REL. MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE 

NORONHA, REL. P/ ACÓRDÃO MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI, 

SEGUNDA SEÇÃO, JULGADO EM 29/02/2012, DJE 21/06/2012) 5- No que 

diz respeito aos processos em que inexiste a fase de saneamento, a 

semelhança do que ocorre no âmbito dos juizados especiais, o instituto 

deve ser manejado quando se for proferir a sentença. Com efeito, nestas 

hipóteses a regra da inversão se presta mais a um juízo de valor sobre as 

provas já produzidas, sob pena de se permitir a inércia do consumidor 

caso saiba previamente que o encargo foi repassado para o fornecedor, o 

que desprestigia a busca da verdade real, vez que as partes devem 

contribuir ativamente para o desfecho da celeuma, produzindo as provas 

que se prestam a caracterizar suas alegações. Isto se dá pelo fato de que 

as regras da inversão do ônus da prova são de julgamento da causa e 

somente após a instrução do feito, no momento da valoração das provas, 

estará o juiz habilitado a afirmar se existe ou não situação de non liquet, 

sendo o caso ou não de inversão do ônus da prova, de igual forma 

também o Superior Tribunal de Justiça se pronunciou, v.g.: RECURSO 

ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. 

MOMENTO. SENTENÇA. POSSIBI-LIDADE. REGRA DE JULGAMENTO. 

OFENSA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. 1. A 

jurisprudência do STJ não se pacificou quanto à possibilidade de o juízo 

inverter o ônus da prova no momento de proferir a sentença numa ação 

que discuta relação de consumo. 2. O Processo Civil moderno enfatiza, 

como função primordial das normas de distribuição de ônus da prova, a 

sua atribuição de regular a atividade do juiz ao sentenciar o processo 

(ônus objetivo da prova). Por conduzirem a um julgamento por presunção, 

essas regras devem ser aplicadas apenas de maneira excepcional. 3. As 

partes, no Processo Civil, têm o dever de colaborar com a atividade 

judicial, evitando-se um julgamento por presunção. Os poderes instrutórios 

do juiz lhe autorizam se portar de maneira ativa para a solução da 

controvérsia. As provas não pertencem à parte que as produziu, mas ao 

processo a que se destinam. 4. O processo não pode consubstanciar um 

jogo mediante o qual seja possível às partes manejar as provas, de modo 

a conduzir o julgamento a um resultado favorável apartado da justiça 

substancial. A ênfase no ônus subjetivo da prova implica privilegiar uma 

visão individualista, que não é compatível com a teoria moderna do 

processo civil. 5. Inexiste surpresa na inversão do ônus da prova apenas 

no julgamento da ação consumerista. Essa possibilidade está presente 

desde o ajuizamento da ação e nenhuma das partes pode alegar 

desconhecimento quanto à sua existência. 6. A exigência de uma postura 

ativa de cada uma das partes na instrução do processo não implica 

obrigá-las a produzir prova contra si mesmas. Cada parte deve produzir 
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todas as provas favorável de que dispõe, mas não se pode alegar que há 

violação de direito algum na hipótese em que, não demonstrado o direito, 

decida o juiz pela inversão do ônus da prova na sentença. 7. Recurso 

especial conhecido e improvido?. (REsp 1125621/MG ? RECURSO 

ESPECIAL 2009/01322377-8, Relatora Nancy Andrighi, T3 ? Terceira 

Turma, 19/08/2010, DJe 07/02/2011). 6- Assim sendo, somente quando da 

prolação da sentença será avaliada a aplicação do artigo 6º do CDC, 

notadamente quando a inversão ali preconizada também reclama a 

inviabilidade técnica, fática ou lógica para produção da prova por parte do 

consumidor, o qual não se desobriga do encargo de provar suas 

alegações quando lhe é possível, sob pena de se deturpar o instituto para 

fins de autorizar um julgado escorado em meras presunções advinda da 

simples inércia do consumidor. 7- Face ao exposto e com arrimo no art. 

300, do Código de Processo Civil, concedo PARCIALMENTE a TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA vindicada. DEFIRO o pedido para que a ré 

rescinda o contrato entabulado e se abstenha de inserir o nome da parte 

demandante nos órgãos de proteção ao crédito no prazo de 10 (dez) dias, 

sob pena de multa diária no importe de R$ 200,00 (duzentos reais), sem 

prejuízo de majoração em caso de necessidade. Já, quanto ao pleito de 

penhora do valor de R$2.739,00 (dois mil setecentos e trinta e nove reais), 

INDEFIRO-O, pelos motivos acima expostos. 8- DEFIRO a parte autora os 

benefícios da justiça gratuita, nos termos da Lei 1.060/1950. 9- Tendo em 

vista já ter sido aprazada audiência, proceda à citação pessoal da(s) 

parte(s) requerida(s) - na forma preconizada pelo art. 18, I, da LJESP, 

para comparecimento à audiência de conciliação (LJESP, art. 18, § 1º), 

oportunidade em que poderá contestar a ação em uma das formas 

preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo facultada a formulação de 

pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo a citação conter em seu 

bojo a ressalva de que o não comparecimento à sessão de conciliação, ou 

à audiência de instrução e julgamento, implica na presunção de 

verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, art. 20), com 

julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo correio 

deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 10-Cientifique 

à(s) parte(s) demandada(s) dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do 

art. 9º da Lei 9.099/1995. 11-Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, 

da LJESP, cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 

12-Intime-se observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 13-Em último 

caso, havendo necessidade, expeça-se carta precatória (devidamente 

instruída com a contrafé da inicial) solicitando os préstimos do juízo 

deprecado no sentido de citar a(s) parte(s) requerida(s), se possível no 

prazo de 20 (vinte) dias antes da audiência a ser realizada (aplicação, por 

analogia, do art. 334 do CPC), consignando em seu bojo nossas 

homenagens. 14-Expeça-se o necessário. 15-Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001951-90.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CONDE E SOBRINHO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALAIANY FIGUEIREDO SILVA DE FREITAS OAB - MT0017912A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO VALE DO 

ARAGUAIA-SICOOB ARAGUAIA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é 

permitida no âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, 

portanto, embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela 

antecipatória em sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja 

flagrante a necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar 

direitos, como deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é 

perfeitamente possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente 

perante a batuta do Juizado Especial Cível. Tecida este simplória 

ponderação em torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha 

analisar se estão presentes os requisitos autorizativos para a concessão 

da mesma no que concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 

300 do Estatuto Processual Civil disciplina que: “Art. 300: O juiz poderá, a 

requerimento da parte, antecipar, total ou parcialmente, os efeitos da tutela 

pretendida no pedido inicial, desde que, existindo prova inequívoca, se 

convença da verossimilhança e alegação: I – haja fundado receio de dano 

irreparável ou de difícil reparação; ou II – fique caracterizado o abuso de 

direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório do réu. [...] §2º Não 

se concederá a antecipação da tutela quando houver perigo de 

irreversibilidade do provimento antecipados [...].” [sublinhei]. 2- Pois bem, 

para a concessão da tutela provisória de urgência, são necessários que 

estejam presentes os requisitos delineados no artigo acima grafado. O 

risco de ineficácia do provimento principal e a plausibilidade do direito 

alegado que, caso presentes, evidenciará que é dever da ré de se abster 

de realizar transações através de débito automático na conta corrente do 

autor, bem como, estornar a importância de R$7.403,88 (sete mil, 

quatrocentos e três reais e oitenta e oito centavos), além de emitir os 

boletos das faturas vencidas para que o autor liquide-as. Fatos que não 

restaram demonstrados inicialmente nos documentos que acompanharam 

a vestibular, pois os documentos acostados demonstram uma infinidade 

de parcelamentos de faturas e de rota, sem no entanto, haver explicações 

a respeito dos valores que o autor considera devidos e indevidos. Não 

competindo a este magistrado realizar adivinhações a respeito dos 

referidos valores. Nesse sentido não ficou evidenciado o perigo da 

demora (periculum in mora) e o fumus boni juris, na explanação constante 

na exordial, levando-se em conta que os documentos colacionados não se 

prestaram a convencer quanto a ilegitimidade da dívida e quanto a 

proibição do réu em debitar automaticamente de sua conta bancária as 

dívidas oriundas do cartão de crédito. 3- No que toca à inversão do ônus 

da prova, primeiramente cabe ressaltar que a lei 8.078/90 constitui-se em 

um sistema autônomo e próprio, sendo fonte primária para o intérprete, 

entretanto deverá ser interpretado em consonância com o disposto em 

nossa Carta Magna, aplicando-se, ainda que de forma subsidiária, as 

disposições do CPC. Ocorre que o legislador ordinário não definiu o 

momento processual adequado para apreciação da inversão probante, 

competindo à jurisprudência e doutrina definirem tal celeuma até uma 

manifestação expressa da lei sobre o tema, vez que uma corrente tende a 

afirmar que o momento adequado é quando da sentença, ao passo que 

outra assevera ser antes, tratando-se de uma regra de instrução. 4- Em 

que pese os conteúdos díspares das correntes, compreendo que aludido 

instituto tem o seu momento de concretização influenciado pelo rito 

processual do processo, sendo que nos procedimentos ordinários o ideal 

é quando do saneamento do feito, por se tratar mais de uma regra de 

instrução, conforme previsto no artigo 357, III, do CPC, combinado com o 

disposto no artigo 373, § 1º, do mesmo diploma, sendo de bom alvitre 

destacar que mesmo sob o auspício do CPC de 1973 a jurisprudência se 

manifestava neste sentido, por todos: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. 

LEI 8.078/90, ART. 6º, INC. VIII. REGRA DE INSTRUÇÃO. DIVERGÊNCIA 

CONFIGURADA. 1. O cabimento dos embargos de divergência pressupõe 

a existência de divergência de entendimentos entre Turmas do STJ a 

respeito da mesma questão de direito federal. Tratando-se de divergência 

a propósito de regra de direito processual (inversão do ônus da prova) 

não se exige que os fatos em causa no acórdão recorrido e paradigma 

sejam semelhantes, mas apenas que divirjam as Turmas a propósito da 

interpretação do dispositivo de lei federal controvertido no recurso. 2. 

Hipótese em que o acórdão recorrido considera a inversão do ônus da 

prova prevista no art. 6º, inciso VIII, do CDC regra de julgamento e o 

acórdão paradigma trata o mesmo dispositivo legal como regra de 

instrução. Divergência configurada. 3. A regra de imputação do ônus da 

prova estabelecida no art. 12 do CDC tem por pressuposto a identificação 

do responsável pelo produto defeituoso (fabricante, produtor, construtor e 

importador), encargo do autor da ação, o que não se verificou no caso em 

exame. 4. Não podendo ser identificado o fabricante, estende-se a 

responsabilidade objetiva ao comerciante (CDC, art. 13). Tendo o 

consumidor optado por ajuizar a ação contra suposto fabricante, sem 

comprovar que o réu foi realmente o fabricante do produto defeituoso, ou 

seja, sem prova do próprio nexo causal entre ação ou omissão do réu e o 

dano alegado, a inversão do ônus da prova a respeito da identidade do 

responsável pelo produto pode ocorrer com base no art. 6º, VIII, do CDC, 

regra de instrução, devendo a decisão judicial que a determinar ser 

proferida "preferencialmente na fase de saneamento do processo ou, pelo 

menos, assegurando-se à parte a quem não incumbia inicialmente o 

encargo, a reabertura de oportunidade" (RESP 802.832, STJ 2ª Seção, DJ 

21.9.2011).” 5. Embargos de divergência a que se dá provimento. (ERESP 

422.778/SP, REL. MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, REL. P/ 

ACÓRDÃO MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, 

JULGADO EM 29/02/2012, DJE 21/06/2012) 5- No que diz respeito aos 
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processos em que inexiste a fase de saneamento, a semelhança do que 

ocorre no âmbito dos juizados especiais, o instituto deve ser manejado 

quando se for proferir a sentença. Com efeito, nestas hipóteses a regra 

da inversão se presta mais a um juízo de valor sobre as provas já 

produzidas, sob pena de se permitir a inércia do consumidor caso saiba 

previamente que o encargo foi repassado para o fornecedor, o que 

desprestigia a busca da verdade real, vez que as partes devem contribuir 

ativamente para o desfecho da celeuma, produzindo as provas que se 

prestam a caracterizar suas alegações. Isto se dá pelo fato de que as 

regras da inversão do ônus da prova são de julgamento da causa e 

somente após a instrução do feito, no momento da valoração das provas, 

estará o juiz habilitado a afirmar se existe ou não situação de non liquet, 

sendo o caso ou não de inversão do ônus da prova, de igual forma 

também o Superior Tribunal de Justiça se pronunciou, v.g.: RECURSO 

ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. 

MOMENTO. SENTENÇA. POSSIBI-LIDADE. REGRA DE JULGAMENTO. 

OFENSA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. 1. A 

jurisprudência do STJ não se pacificou quanto à possibilidade de o juízo 

inverter o ônus da prova no momento de proferir a sentença numa ação 

que discuta relação de consumo. 2. O Processo Civil moderno enfatiza, 

como função primordial das normas de distribuição de ônus da prova, a 

sua atribuição de regular a atividade do juiz ao sentenciar o processo 

(ônus objetivo da prova). Por conduzirem a um julgamento por presunção, 

essas regras devem ser aplicadas apenas de maneira excepcional. 3. As 

partes, no Processo Civil, têm o dever de colaborar com a atividade 

judicial, evitando-se um julgamento por presunção. Os poderes instrutórios 

do juiz lhe autorizam se portar de maneira ativa para a solução da 

controvérsia. As provas não pertencem à parte que as produziu, mas ao 

processo a que se destinam. 4. O processo não pode consubstanciar um 

jogo mediante o qual seja possível às partes manejar as provas, de modo 

a conduzir o julgamento a um resultado favorável apartado da justiça 

substancial. A ênfase no ônus subjetivo da prova implica privilegiar uma 

visão individualista, que não é compatível com a teoria moderna do 

processo civil. 5. Inexiste surpresa na inversão do ônus da prova apenas 

no julgamento da ação consumerista. Essa possibilidade está presente 

desde o ajuizamento da ação e nenhuma das partes pode alegar 

desconhecimento quanto à sua existência. 6. A exigência de uma postura 

ativa de cada uma das partes na instrução do processo não implica 

obrigá-las a produzir prova contra si mesmas. Cada parte deve produzir 

todas as provas favorável de que dispõe, mas não se pode alegar que há 

violação de direito algum na hipótese em que, não demonstrado o direito, 

decida o juiz pela inversão do ônus da prova na sentença. 7. Recurso 

especial conhecido e improvido?. (REsp 1125621/MG ? RECURSO 

ESPECIAL 2009/01322377-8, Relatora Nancy Andrighi, T3 ? Terceira 

Turma, 19/08/2010, DJe 07/02/2011). 6- Assim sendo, somente quando da 

prolação da sentença será avaliada a aplicação do artigo 6º do CDC, 

notadamente quando a inversão ali preconizada também reclama a 

inviabilidade técnica, fática ou lógica para produção da prova por parte do 

consumidor, o qual não se desobriga do encargo de provar suas 

alegações quando lhe é possível, sob pena de se deturpar o instituto para 

fins de autorizar um julgado escorado em meras presunções advinda da 

simples inércia do consumidor. 7- INDEFIRO os pedido do promovente, de 

tutela antecipada, tendo em vista que a parte autora não apresentou 

conteúdo probatório para evidenciar o fumus boni iuris em conjectura 

alguma, uma vez que os documentos acostados à exordial não se 

prestaram a convencer este magistrado quanto ao dever da ré de se 

abster de realizar os descontos em débito automático na conta corrente 

do autor e emitir boletos para pagamento, ou que a retenção do valor de 

R$7.403,88 (sete mil, quatrocentos e três reais e oitenta e oito centavos) 

não é legítima. 8- DEFIRO a parte autora os benefícios da justiça gratuita, 

nos termos da Lei 1.060/1950. 9- Tendo a audiência de tentativa de 

conciliação já sido aprazada, proceda à citação pessoal da(s) parte(s) 

requerida(s) - na forma preconizada pelo art. 18, I, da LJESP, para 

comparecimento à audiência de conciliação (LJESP, art. 18, § 1º), 

oportunidade em que poderá contestar a ação em uma das formas 

preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo facultada a formulação de 

pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo a citação conter em seu 

bojo a ressalva de que o não comparecimento à sessão de conciliação, ou 

à audiência de instrução e julgamento, implica na presunção de 

verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, art. 20), com 

julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo correio 

deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 10- Cientifique 

à(s) parte(s) demandada(s) dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do 

art. 9º da Lei 9.099/1995. 11- Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, 

da LJESP, cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 12- 

Intime-se observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 13- Em último caso, 

havendo necessidade, expeça-se carta precatória (devidamente instruída 

com a contrafé da inicial) solicitando os préstimos do juízo deprecado no 

sentido de citar a(s) parte(s) requerida(s), se possível no prazo de 20 

(vinte) dias antes da audiência a ser realizada (aplicação, por analogia, do 

art. 334 do CPC), consignando em seu bojo nossas homenagens. 14- 

Expeça-se o necessário. 15- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000215-37.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VILMA HELENA FERREIRA LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRIMARA LAYANE REZENDE DE FREITAS OAB - MT0020478A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Trata-se de ação onde ocorreu o pagamento voluntário da condenação, 

razão pela qual o advogado da parte autora requer a transferência do 

numerário para conta bancária por ele indicada. 2- Com esteio nas 

disposições da CNGC, DEFIRO o pedido formulado, DETERMINANDO sejam 

adotadas as providências necessárias para expedição de alvará 

consoante petição do advogado que representa os interesses da parte 

autora, inclusive realizando-se a transferência do montante para a conta 

indicada nos autos. 3- Destarte, uma vez concretizada a obrigação mirada 

nos presentes autos, o processo deve chegar ao seu término, portanto, 

nos termos do art. 316 e 487, I do Código de Processo Civil, e mediante a 

liquidação da dívida já realizada de acordo com os autos, declaro EXTINTO 

o processo em apreço. 4- Após o trânsito em julgado e não havendo 

manifestação das partes, proceda às baixas necessárias e arquivamento 

dos autos. 5- Publique-se. 6- Registre-se. 7- Intime-se. 8- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010301-50.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WERGUITON RODRIGUES DA SILVA (EXEQUENTE)

VITCOSKI, SILVA E CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GNOTA MARIA OLIVEIRA ALVES OAB - MT0018120A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OXIGENIO CUIABA LTDA (EXECUTADO)

AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELA BALIEIRO SOUKEF VIEGAS OAB - MT0009502A 

(ADVOGADO(A))

PATRICIA APARECIDA DE ALMEIDA MACIEL OAB - MT0012507A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Trata-se de ação onde ocorreu o pagamento voluntário da condenação, 

razão pela qual o advogado da parte autora requer a transferência do 

numerário para conta bancária por ele indicada. 2- Com esteio nas 

disposições da CNGC, DEFIRO o pedido formulado, DETERMINANDO sejam 

adotadas as providências necessárias para expedição de alvará 

consoante petição do advogado que representa os interesses da parte 

autora, inclusive realizando-se a transferência do montante para a conta 

indicada nos autos. 3- Destarte, uma vez concretizada a obrigação mirada 

nos presentes autos, o processo deve chegar ao seu término, portanto, 

nos termos do art. 316 e 487, I do Código de Processo Civil, e mediante a 

liquidação da dívida já realizada de acordo com os autos, declaro EXTINTO 

o processo em apreço. 4- Após o trânsito em julgado e não havendo 

manifestação das partes, proceda às baixas necessárias e arquivamento 

dos autos. 5- Publique-se. 6- Registre-se. 7- Intime-se. 8- Cumpra-se.
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Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001252-36.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL GRECZYSZN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSYKA DE FREITAS CAMARGOS OAB - MT0021776A 

(ADVOGADO(A))

MAICOM PEDRO DUARTE DE MORAES OAB - MT22768/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS SEB DE PRODUTOS DOMESTICOS LTDA. (REQUERIDO)

SEB DO BRASIL PRODUTOS DOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THAIS GARBARINO ALDANA OAB - SP323146 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Trata-se de ação onde ocorreu o pagamento voluntário da condenação, 

razão pela qual o advogado da parte autora requer a transferência do 

numerário para conta bancária por ele indicada. 2- Com esteio nas 

disposições da CNGC, DEFIRO o pedido formulado, DETERMINANDO sejam 

adotadas as providências necessárias para expedição de alvará 

consoante petição do advogado que representa os interesses da parte 

autora, inclusive realizando-se a transferência do montante para a conta 

indicada nos autos. 3- Destarte, uma vez concretizada a obrigação mirada 

nos presentes autos, o processo deve chegar ao seu término, portanto, 

nos termos do art. 316 e 487, I do Código de Processo Civil, e mediante a 

liquidação da dívida já realizada de acordo com os autos, declaro EXTINTO 

o processo em apreço. 4- Após o trânsito em julgado e não havendo 

manifestação das partes, proceda às baixas necessárias e arquivamento 

dos autos. 5- Publique-se. 6- Registre-se. 7- Intime-se. 8- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012185-80.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

TARLIANNE SILVA TORRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO BARROSO RIBEIRO OAB - GO28529 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIAS ARAUJO CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE CRISTOVAO MARTINS JUNIOR OAB - MT13294/O-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Verifico que o recurso interposto pela parte requerida preenche os 

requisitos de admissibilidade, vez que se trata de via pertinente 

(cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo 

sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da 

LJESP) conforme certificado nos autos, foi manejado (regularidade formal) 

por meio de petição (art. 42, segunda parte, da LJESP), não havendo 

indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão ou renunciou seu 

direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato impeditivo ou 

extintivo do poder de recorrer), e foi devidamente feito, previamente, o seu 

adequado pagamento (preparo) razão pela qual o RECEBO no seu efeito 

devolutivo , tendo em vista o disposto no artigo 43, da Lei acima 

mencionada. 2- Tendo em vista que a parte recorrida já apresentou 

contrarrazões, remetam-se os autos a Turma Recursal Única do Estado de 

Mato Grosso, com as nossas homenagens. 3- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002090-42.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA DIAS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

POLLYANA SOARES MATOS OAB - MT0018383A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - DETRAN/MT (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é 

permitida no âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, 

portanto, embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela 

antecipatória em sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja 

flagrante a necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar 

direitos, como deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é 

perfeitamente possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente 

perante a batuta do Juizado Especial Cível. Tecida este simplória 

ponderação em torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha 

analisar se estão presentes os requisitos autorizativos para a concessão 

da mesma no que concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 

300 do Estatuto Processual Civil disciplina que: Art. 300. A tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

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

processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, 

conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir 

os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser 

dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder 

oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou 

após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada 

não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos 

da decisão. 2- Das breves leituras empreendidas extrai-se que para o 

postulante lograr a medida vindicada em tela, se faz mister que estejam 

presentes os elementos delineados no comentado artigo. In casu, 

presentes a verossimilhança das alegações bem como a prova 

inequívoca, através do conjunto probatório juntado à exordial, suficiente 

para uma convicção acerca de uma possível inscrição indevida perante o 

Cartório do 2º Ofício desta Comarca, não havendo óbice quanto ao 

deferimento da medida, vez que a autora juntou aos autos os boletos e 

seus respectivos comprovantes de pagamento. Especialmente porque a 

medida não é irreversível. Quanto ao requisito do perigo de dano, este 

emerge circunstanciadamente pelo simples fato de que há na presente 

rusga elementos que evidenciam que houve a inscrição e manutenção 

indevida pela ré do nome da demandante nos órgãos de restrições ao 

crédito, causando gravames de ordem pessoal e moral a esta. O perigo da 

demora exsurge no pleito ao demonstrar a extrema urgência acerca de um 

provimento jurisdicional ao reclamante acerca de seu direito que já foi 

lesado e ainda permanece em constante ameaça de sofrer 

constrangimentos, em decorrência da pretensa prática indevida do 

requerido, que nesta conjectura criará mais embaraços, cabendo destacar 

que a delonga na entrega da medida postulada poderá acarretar segundo 

dito alhures, prejuízos de ordem moral e financeira àquela. No que se 

refere ao fumus boni juris, este pode ser inferido, em tese, pelo direito já 

lesado da Requerente por conta da conduta do promovido, consoante 

explanação na vestibular. 3- No que toca à inversão do ônus da prova, 

primeiramente cabe ressaltar que a lei 8.078/90 constitui-se em um sistema 

autônomo e próprio, sendo fonte primária para o intérprete, entretanto 

deverá ser interpretado em consonância com o disposto em nossa Carta 

Magna, aplicando-se, ainda que de forma subsidiária, as disposições do 

CPC. Ocorre que o legislador ordinário não definiu o momento processual 

adequado para apreciação da inversão probante, competindo à 

jurisprudência e doutrina definirem tal celeuma até uma manifestação 

expressa da lei sobre o tema, vez que uma corrente tende a afirmar que o 

momento adequado é quando da sentença, ao passo que outra assevera 

ser antes, tratando-se de uma regra de instrução. 4- Em que pese os 

conteúdos díspares das correntes, compreendo que aludido instituto tem o 

seu momento de concretização influenciado pelo rito processual do 

processo, sendo que nos procedimentos ordinários o ideal é quando do 

saneamento do feito, por se tratar mais de uma regra de instrução, 

conforme previsto no artigo 357, III, do CPC, combinado com o disposto no 

artigo 373, § 1º, do mesmo diploma, sendo de bom alvitre destacar que 

mesmo sob o auspício do CPC de 1973 a jurisprudência se manifestava 

neste sentido, por todos: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LEI 8.078/90, 

ART. 6º, INC. VIII. REGRA DE INSTRUÇÃO. DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. 

1. O cabimento dos embargos de divergência pressupõe a existência de 

divergência de entendimentos entre Turmas do STJ a respeito da mesma 

questão de direito federal. Tratando-se de divergência a propósito de 

regra de direito processual (inversão do ônus da prova) não se exige que 

os fatos em causa no acórdão recorrido e paradigma sejam semelhantes, 

mas apenas que divirjam as Turmas a propósito da interpretação do 
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dispositivo de lei federal controvertido no recurso. 2. Hipótese em que o 

acórdão recorrido considera a inversão do ônus da prova prevista no art. 

6º, inciso VIII, do CDC regra de julgamento e o acórdão paradigma trata o 

mesmo dispositivo legal como regra de instrução. Divergência configurada. 

3. A regra de imputação do ônus da prova estabelecida no art. 12 do CDC 

tem por pressuposto a identificação do responsável pelo produto 

defeituoso (fabricante, produtor, construtor e importador), encargo do 

autor da ação, o que não se verificou no caso em exame. 4. Não podendo 

ser identificado o fabricante, estende-se a responsabilidade objetiva ao 

comerciante (CDC, art. 13). Tendo o consumidor optado por ajuizar a ação 

contra suposto fabricante, sem comprovar que o réu foi realmente o 

fabricante do produto defeituoso, ou seja, sem prova do próprio nexo 

causal entre ação ou omissão do réu e o dano alegado, a inversão do 

ônus da prova a respeito da identidade do responsável pelo produto pode 

ocorrer com base no art. 6º, VIII, do CDC, regra de instrução, devendo a 

decisão judicial que a determinar ser proferida "preferencialmente na fase 

de saneamento do processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a 

quem não incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade" 

(RESP 802.832, STJ 2ª Seção, DJ 21.9.2011).” 5. Embargos de divergência 

a que se dá provimento. (ERESP 422.778/SP, REL. MINISTRO JOÃO 

OTÁVIO DE NORONHA, REL. P/ ACÓRDÃO MINISTRA MARIA ISABEL 

GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, JULGADO EM 29/02/2012, DJE 21/06/2012) 

5- No que diz respeito aos processos em que inexiste a fase de 

saneamento, a semelhança do que ocorre no âmbito dos juizados 

especiais, o instituto deve ser manejado quando se for proferir a 

sentença. Com efeito, nestas hipóteses a regra da inversão se presta 

mais a um juízo de valor sobre as provas já produzidas, sob pena de se 

permitir a inércia do consumidor caso saiba previamente que o encargo foi 

repassado para o fornecedor, o que desprestigia a busca da verdade 

real, vez que as partes devem contribuir ativamente para o desfecho da 

celeuma, produzindo as provas que se prestam a caracterizar suas 

alegações. Isto se dá pelo fato de que as regras da inversão do ônus da 

prova são de julgamento da causa e somente após a instrução do feito, no 

momento da valoração das provas, estará o juiz habilitado a afirmar se 

existe ou não situação de non liquet, sendo o caso ou não de inversão do 

ônus da prova, de igual forma também o Superior Tribunal de Justiça se 

pronunciou, v.g.: RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MOMENTO. SENTENÇA. 

POSSIBI-LIDADE. REGRA DE JULGAMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DO 

CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. 1. A jurisprudência do STJ não se 

pacificou quanto à possibilidade de o juízo inverter o ônus da prova no 

momento de proferir a sentença numa ação que discuta relação de 

consumo. 2. O Processo Civil moderno enfatiza, como função primordial 

das normas de distribuição de ônus da prova, a sua atribuição de regular 

a atividade do juiz ao sentenciar o processo (ônus objetivo da prova). Por 

conduzirem a um julgamento por presunção, essas regras devem ser 

aplicadas apenas de maneira excepcional. 3. As partes, no Processo Civil, 

têm o dever de colaborar com a atividade judicial, evitando-se um 

julgamento por presunção. Os poderes instrutórios do juiz lhe autorizam se 

portar de maneira ativa para a solução da controvérsia. As provas não 

pertencem à parte que as produziu, mas ao processo a que se destinam. 

4. O processo não pode consubstanciar um jogo mediante o qual seja 

possível às partes manejar as provas, de modo a conduzir o julgamento a 

um resultado favorável apartado da justiça substancial. A ênfase no ônus 

subjetivo da prova implica privilegiar uma visão individualista, que não é 

compatível com a teoria moderna do processo civil. 5. Inexiste surpresa na 

inversão do ônus da prova apenas no julgamento da ação consumerista. 

Essa possibilidade está presente desde o ajuizamento da ação e nenhuma 

das partes pode alegar desconhecimento quanto à sua existência. 6. A 

exigência de uma postura ativa de cada uma das partes na instrução do 

processo não implica obrigá-las a produzir prova contra si mesmas. Cada 

parte deve produzir todas as provas favorável de que dispõe, mas não se 

pode alegar que há violação de direito algum na hipótese em que, não 

demonstrado o direito, decida o juiz pela inversão do ônus da prova na 

sentença. 7. Recurso especial conhecido e improvido?. (REsp 

1125621/MG ? RECURSO ESPECIAL 2009/01322377-8, Relatora Nancy 

Andrighi, T3 ? Terceira Turma, 19/08/2010, DJe 07/02/2011). 6- Assim 

sendo, somente quando da prolação da sentença será avaliada a 

aplicação do artigo 6º do CDC, notadamente quando a inversão ali 

preconizada também reclama a inviabilidade técnica, fática ou lógica para 

produção da prova por parte do consumidor, o qual não se desobriga do 

encargo de provar suas alegações quando lhe é possível, sob pena de se 

deturpar o instituto para fins de autorizar um julgado escorado em meras 

presunções advinda da simples inércia do consumidor. 7- Face ao 

exposto e com arrimo no art. 300, do Código de Processo Civil, concedo a 

TUTELA ANTECIPADA vindicada no que toca ao pedido de excluir 

incontinenti o nome da requerente junto ao Cartório do 2º Ofício da 

Comarca de Barra do Garças/MT, sendo de bom alvitre registrar que a 

medida restringe-se às dívidas espelhadas na presente rusga com o 

requerido. 8- Ademais, visando o resultado prático da tutela, ORDENO a 

expedição de ofício ao Cartório do 2º Ofício da Comarca de Barra do 

Garças/MT para que promova a exclusão em comento, fixando multa 

inibitória com fulcro nos arts. 297 e 537 do CPC, no valor de R$ 200,00 

(duzentos) reais, por cada dia de atraso na retirada do nome da 

requerente junto aos seus cadastros, concedendo o prazo de 15 (quinze) 

dias para sua concretização, sem prejuízo da multa ser majorada em caso 

de necessidade. 9- DEFIRO a parte autora os benefícios da justiça 

gratuita, nos termos da Lei 1.060/1950. 10- Ademais, a demanda não 

reclama a realização da audiência prevista no artigo 16 da Lei 9.099/1995, 

aplicável aos Juizados da Fazenda Pública por força do disposto no artigo 

27 da Lei nº 12.153/2009. Não bastasse isto, a presente comarca não 

conta com representante da Procuradoria do Estado de Mato Grosso, de 

tal sorte que o aprazamento da referida audiência com o rigor literal da lei, 

redundaria em flagrante prejuízo ao erário, diante de um quadro fático até 

então inviabilizador da sua aplicação. Por tais razões no Estado de Mato 

Grosso e adstrito aos Juizados da Fazenda Pública vige o enunciado 01 

que contém a seguinte diretriz: “A critério do juiz, poderá ser dispensada a 

audiência de conciliação no âmbito do Juizado da Fazenda Pública, desde 

que fixe o prazo de 30 (trinta) dias parar apresentar defesa” (XIII 

ENCONTRO CUIABÁ). 11- Deste modo, determino que seja as partes 

requeridas citadas para apresentarem defesa no prazo de 30 (trinta) dias, 

promovendo a conclusão dos autos para sentença após o transcurso do 

referido lapso temporal, com ou sem a peça de redarguição. 12- Citem-se 

as partes requeridas observando o disposto no artigo 6º da Lei nº 

12.153/2009 c/c art. 242, § 3º, do Código de Processo Civil, bem como os 

artigos 246 (§ 1º e §2º), 247 (inciso III) e 249, todos do mesmo diploma. 

13- Expeça-se o necessário. 14- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010318-18.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE ELIZA HEINEM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA FERREIRA OAB - MT0007402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LETICIA AZEVEDO BRAZ OAB - RJ0208791A (ADVOGADO(A))

SANDRO ALBERTO DE SOUZA JUNIOR OAB - MT0015807A 

(ADVOGADO(A))

ANDRE VICENTE OLIVEIRA SANTOS DA PAZ OAB - RJ0201080A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Trata-se de ação onde ocorreu o pagamento voluntário da condenação, 

razão pela qual o advogado da parte autora requer a transferência do 

numerário para conta bancária por ele indicada. 2- Com esteio nas 

disposições da CNGC, DEFIRO o pedido formulado, DETERMINANDO sejam 

adotadas as providências necessárias para expedição de alvará 

consoante petição do advogado que representa os interesses da parte 

autora, inclusive realizando-se a transferência do montante para a conta 

indicada nos autos. 3- Destarte, uma vez concretizada a obrigação mirada 

nos presentes autos, o processo deve chegar ao seu término, portanto, 

nos termos do art. 316 e 487, I do Código de Processo Civil, e mediante a 

liquidação da dívida já realizada de acordo com os autos, declaro EXTINTO 

o processo em apreço. 4- Após o trânsito em julgado e não havendo 

manifestação das partes, proceda às baixas necessárias e arquivamento 

dos autos. 5- Publique-se. 6- Registre-se. 7- Intime-se. 8- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002103-41.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WILIS ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO BORTOLANZA OAB - MT0021716A (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é permitida no 

âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, portanto, 

embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela antecipatória em 

sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja flagrante a 

necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar direitos, como 

deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é perfeitamente 

possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente perante a 

batuta do Juizado Especial Cível. Tecida este simplória ponderação em 

torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha analisar se estão 

presentes os requisitos autorizativos para a concessão da mesma no que 

concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 300 do Estatuto 

Processual Civil disciplina que: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 2- 

Observa-se que para a concessão in limine litis da tutela provisória de 

urgência faz-se necessário que no caso sub examine estejam presentes 

os requisitos delineados no artigo alhures grafado. Deste modo, no que 

tange à probabilidade do direito, esta fica caracterizada pois o autor relata 

que solicitou o cancelamento dos serviços de OI fixo e OI Velox, ante a 

inutilização pela ausência de sinal de internet, conforme os protocolos 

acostados, porém, continuou recebendo faturas. Demonstra ter quitado os 

débitos, todavia teve seu nome inserido nos órgãos de proteção ao crédito 

no montante de R$345,49 (trezentos e quarenta e cinco reais e quarenta e 

nove centavos). No que tange ao requisito do perigo de dano, este emerge 

circunstanciadamente pelo simples fato de que há na presente rusga 

elementos que evidenciam que houve a inscrição e manutenção indevida 

pela ré do nome do demandante nos órgãos de restrições ao crédito, 

causando gravames de ordem pessoal e moral a este. O perigo da demora 

exsurge no pleito ao demonstrar a extrema urgência acerca de um 

provimento jurisdicional ao reclamante acerca de seu direito que já foi 

lesado e ainda permanece em constante ameaça de sofrer 

constrangimentos, cabendo destacar que a delonga na entrega da medida 

postulada poderá acarretar segundo dito alhures, prejuízos de ordem 

financeira àquele. No que se refere ao fumus boni juris, este pode ser 

inferido, em tese, pelo direito já lesado do requerente por conta da conduta 

da requerida, consoante explanação na vestibular. No tocante ao requisito 

da reversibilidade de fato, não há óbice para a tutela satisfativa, porquanto 

numa eventual sucumbência da parte autora no litígio, a medida poderá se 

reverter faticamente ao status a quo ante que se encontrava na demanda, 

além de ensejar a ré eventual indenização pelos prejuízos que vier a 

suportar com a aplicação da medida. 3- No que toca à inversão do ônus 

da prova, primeiramente cabe ressaltar que a lei 8.078/90 constitui-se em 

um sistema autônomo e próprio, sendo fonte primária para o intérprete, 

entretanto deverá ser interpretado em consonância com o disposto em 

nossa Carta Magna, aplicando-se, ainda que de forma subsidiária, as 

disposições do CPC. Ocorre que o legislador ordinário não definiu o 

momento processual adequado para apreciação da inversão probante, 

competindo à jurisprudência e doutrina definirem tal celeuma até uma 

manifestação expressa da lei sobre o tema, vez que uma corrente tende a 

afirmar que o momento adequado é quando da sentença, ao passo que 

outra assevera ser antes, tratando-se de uma regra de instrução. 4- Em 

que pese os conteúdos díspares das correntes, compreendo que aludido 

instituto tem o seu momento de concretização influenciado pelo rito 

processual do processo, sendo que nos procedimentos ordinários o ideal 

é quando do saneamento do feito, por se tratar mais de uma regra de 

instrução, conforme previsto no artigo 357, III, do CPC, combinado com o 

disposto no artigo 373, § 1º, do mesmo diploma, sendo de bom alvitre 

destacar que mesmo sob o auspício do CPC de 1973 a jurisprudência se 

manifestava neste sentido, por todos: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. 

LEI 8.078/90, ART. 6º, INC. VIII. REGRA DE INSTRUÇÃO. DIVERGÊNCIA 

CONFIGURADA. 1. O cabimento dos embargos de divergência pressupõe 

a existência de divergência de entendimentos entre Turmas do STJ a 

respeito da mesma questão de direito federal. Tratando-se de divergência 

a propósito de regra de direito processual (inversão do ônus da prova) 

não se exige que os fatos em causa no acórdão recorrido e paradigma 

sejam semelhantes, mas apenas que divirjam as Turmas a propósito da 

interpretação do dispositivo de lei federal controvertido no recurso. 2. 

Hipótese em que o acórdão recorrido considera a inversão do ônus da 

prova prevista no art. 6º, inciso VIII, do CDC regra de julgamento e o 

acórdão paradigma trata o mesmo dispositivo legal como regra de 

instrução. Divergência configurada. 3. A regra de imputação do ônus da 

prova estabelecida no art. 12 do CDC tem por pressuposto a identificação 

do responsável pelo produto defeituoso (fabricante, produtor, construtor e 

importador), encargo do autor da ação, o que não se verificou no caso em 

exame. 4. Não podendo ser identificado o fabricante, estende-se a 

responsabilidade objetiva ao comerciante (CDC, art. 13). Tendo o 

consumidor optado por ajuizar a ação contra suposto fabricante, sem 

comprovar que o réu foi realmente o fabricante do produto defeituoso, ou 

seja, sem prova do próprio nexo causal entre ação ou omissão do réu e o 

dano alegado, a inversão do ônus da prova a respeito da identidade do 

responsável pelo produto pode ocorrer com base no art. 6º, VIII, do CDC, 

regra de instrução, devendo a decisão judicial que a determinar ser 

proferida "preferencialmente na fase de saneamento do processo ou, pelo 

menos, assegurando-se à parte a quem não incumbia inicialmente o 

encargo, a reabertura de oportunidade" (RESP 802.832, STJ 2ª Seção, DJ 

21.9.2011).” 5. Embargos de divergência a que se dá provimento. (ERESP 

422.778/SP, REL. MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, REL. P/ 

ACÓRDÃO MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, 

JULGADO EM 29/02/2012, DJE 21/06/2012) 5- No que diz respeito aos 

processos em que inexiste a fase de saneamento, a semelhança do que 

ocorre no âmbito dos juizados especiais, o instituto deve ser manejado 

quando se for proferir a sentença. Com efeito, nestas hipóteses a regra 

da inversão se presta mais a um juízo de valor sobre as provas já 

produzidas, sob pena de se permitir a inércia do consumidor caso saiba 

previamente que o encargo foi repassado para o fornecedor, o que 

desprestigia a busca da verdade real, vez que as partes devem contribuir 

ativamente para o desfecho da celeuma, produzindo as provas que se 

prestam a caracterizar suas alegações. Isto se dá pelo fato de que as 

regras da inversão do ônus da prova são de julgamento da causa e 

somente após a instrução do feito, no momento da valoração das provas, 

estará o juiz habilitado a afirmar se existe ou não situação de non liquet, 

sendo o caso ou não de inversão do ônus da prova, de igual forma 

também o Superior Tribunal de Justiça se pronunciou, v.g.: RECURSO 

ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. 

MOMENTO. SENTENÇA. POSSIBI-LIDADE. REGRA DE JULGAMENTO. 

OFENSA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. 1. A 

jurisprudência do STJ não se pacificou quanto à possibilidade de o juízo 

inverter o ônus da prova no momento de proferir a sentença numa ação 

que discuta relação de consumo. 2. O Processo Civil moderno enfatiza, 

como função primordial das normas de distribuição de ônus da prova, a 

sua atribuição de regular a atividade do juiz ao sentenciar o processo 

(ônus objetivo da prova). Por conduzirem a um julgamento por presunção, 

essas regras devem ser aplicadas apenas de maneira excepcional. 3. As 

partes, no Processo Civil, têm o dever de colaborar com a atividade 

judicial, evitando-se um julgamento por presunção. Os poderes instrutórios 

do juiz lhe autorizam se portar de maneira ativa para a solução da 

controvérsia. As provas não pertencem à parte que as produziu, mas ao 

processo a que se destinam. 4. O processo não pode consubstanciar um 

jogo mediante o qual seja possível às partes manejar as provas, de modo 

a conduzir o julgamento a um resultado favorável apartado da justiça 

substancial. A ênfase no ônus subjetivo da prova implica privilegiar uma 

visão individualista, que não é compatível com a teoria moderna do 

processo civil. 5. Inexiste surpresa na inversão do ônus da prova apenas 

no julgamento da ação consumerista. Essa possibilidade está presente 

desde o ajuizamento da ação e nenhuma das partes pode alegar 

desconhecimento quanto à sua existência. 6. A exigência de uma postura 

ativa de cada uma das partes na instrução do processo não implica 

obrigá-las a produzir prova contra si mesmas. Cada parte deve produzir 

todas as provas favorável de que dispõe, mas não se pode alegar que há 

violação de direito algum na hipótese em que, não demonstrado o direito, 

decida o juiz pela inversão do ônus da prova na sentença. 7. Recurso 
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especial conhecido e improvido?. (REsp 1125621/MG ? RECURSO 

ESPECIAL 2009/01322377-8, Relatora Nancy Andrighi, T3 ? Terceira 

Turma, 19/08/2010, DJe 07/02/2011). 6- Assim sendo, somente quando da 

prolação da sentença será avaliada a aplicação do artigo 6º do CDC, 

notadamente quando a inversão ali preconizada também reclama a 

inviabilidade técnica, fática ou lógica para produção da prova por parte do 

consumidor, o qual não se desobriga do encargo de provar suas 

alegações quando lhe é possível, sob pena de se deturpar o instituto para 

fins de autorizar um julgado escorado em meras presunções advinda da 

simples inércia do consumidor. 7- Face ao exposto e com arrimo no art. 

300, do Código de Processo Civil, concedo initio litis a TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA vindicada no que toca ao pedido de excluir 

incontinenti o nome da parte requerente junto aos órgãos de proteção ao 

crédito, sendo de bom alvitre registrar que a medida restringe-se às 

dívidas espelhadas na presente rusga com a requerida. 8- Visando o 

resultado prático da tutela, ORDENO a expedição de ofícios ao SPC e 

SERASA para que promovam a exclusão em comento, fixando multa 

inibitória com fulcro nos arts. 297 e 537 do CPC, no valor de R$ 200,00 

(duzentos) reais, por cada dia de atraso na retirada do nome da parte 

requerente junto aos seus cadastros, concedendo o prazo de 15 (quinze) 

dias para sua concretização, sem prejuízo da multa ser majorada em caso 

de necessidade. 9- DEFIRO a parte autora os benefícios da justiça 

gratuita, nos termos da Lei 1.060/1950. 10- Tendo em vista já ter sido 

aprazada audiência, proceda à citação pessoal da(s) parte(s) 

requerida(s) - na forma preconizada pelo art. 18, I, da LJESP, para 

comparecimento à audiência de conciliação (LJESP, art. 18, § 1º), 

oportunidade em que poderá contestar a ação em uma das formas 

preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo facultada a formulação de 

pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo a citação conter em seu 

bojo a ressalva de que o não comparecimento à sessão de conciliação, ou 

à audiência de instrução e julgamento, implica na presunção de 

verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, art. 20), com 

julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo correio 

deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 11-Cientifique 

à(s) parte(s) demandada(s) dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do 

art. 9º da Lei 9.099/1995. 12-Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, 

da LJESP, cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 

13-Intime-se observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 14-Em último 

caso, havendo necessidade, expeça-se carta precatória (devidamente 

instruída com a contrafé da inicial) solicitando os préstimos do juízo 

deprecado no sentido de citar a(s) parte(s) requerida(s), se possível no 

prazo de 20 (vinte) dias antes da audiência a ser realizada (aplicação, por 

analogia, do art. 334 do CPC), consignando em seu bojo nossas 

homenagens. 15-Expeça-se o necessário. 16-Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002106-93.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRO LUIS COSTA SAGGIN OAB - MT0005734A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NAVESA VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Embora o artigo 145, § 1º, do CPC autorize ao magistrado se 

declarar suspeito sem mencionar suas razões, este juiz tem por costume 

esclarecer os motivos que o levam a declinar o exercício da atividade 

jurisdicional em determinados processos, o que faz com o escopo de 

evitar qualquer juízo de valor demeritório, bem como demonstrar que não 

se cuida de um ato colimando pura e simplesmente diminuir sua carga de 

trabalho. Assim sendo, convém assinalar que o autor é juiz leigo atuante 

neste Juizado. Deste modo, este magistrado não considera conveniente 

sua atuação nos presentes autos. 2. Destarte, mirando evitar qualquer 

questionamento adstrito à imparcialidade do julgador da causa, com esteio 

na norma acima grafada, DECLARO-ME suspeito para presidir o processo 

em tela, determinando a conclusão dos autos ao meu substituto legal. 3. 

Intime-se. 4. Expeça-se o necessário. 5. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000516-18.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ELTON DE JESUS FERREIRA SOARES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMAR COSTA OAB - MT0011399A-O (ADVOGADO(A))

DANIELLY BARROS DO PRADO OAB - MT21034/O-O (ADVOGADO(A))

SERGIO ANTONIO GARCIA PEREIRA OAB - MT0016080A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Trata-se de ação onde ocorreu o pagamento voluntário da condenação, 

razão pela qual o advogado da parte autora requer a transferência do 

numerário para conta bancária por ele indicada. 2- Com esteio nas 

disposições da CNGC, DEFIRO o pedido formulado, DETERMINANDO sejam 

adotadas as providências necessárias para expedição de alvará 

consoante petição do advogado que representa os interesses da parte 

autora, inclusive realizando-se a transferência do montante para a conta 

indicada nos autos. 3- Destarte, uma vez concretizada a obrigação mirada 

nos presentes autos, o processo deve chegar ao seu término, portanto, 

nos termos do art. 316 e 487, I do Código de Processo Civil, e mediante a 

liquidação da dívida já realizada de acordo com os autos, declaro EXTINTO 

o processo em apreço. 4- Após o trânsito em julgado e não havendo 

manifestação das partes, proceda às baixas necessárias e arquivamento 

dos autos. 5- Publique-se. 6- Registre-se. 7- Intime-se. 8- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011801-88.2014.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE RODRIGUES DA FONSECA FILHO (EXEQUENTE)

CLAUDIA COSTA FERREIRA FONSECA (EXEQUENTE)

RODRIGUES & RODRIGUES ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - EPP 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA COSTA FERREIRA FONSECA OAB - MT0018582A 

(ADVOGADO(A))

JULIANO SGUIZARDI OAB - MT0016483A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REDE SCB - REDE DOS SERVICOS DE CREDITO DO BRASIL LTDA 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIEL SISTO LETRA OAB - SP0257381A (ADVOGADO(A))

RONALDO CALDEIRA BARBOSA OAB - SP0177839A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Trata-se de ação onde ocorreu o pagamento voluntário da condenação, 

razão pela qual a parte autora requer a transferência do numerário para 

conta bancária por ele indicada. 2- Com esteio nas disposições da CNGC, 

DEFIRO o pedido formulado, DETERMINANDO sejam adotadas as 

providências necessárias para expedição de alvará consoante petição da 

parte autora, inclusive realizando-se a transferência do montante para a 

conta indicada nos autos. 3- Destarte, uma vez concretizada a obrigação 

mirada nos presentes autos, o processo deve chegar ao seu término, 

portanto, nos termos do art. 316 e 487, I do Código de Processo Civil, e 

mediante a liquidação da dívida já realizada de acordo com os autos, 

declaro EXTINTO o processo em apreço. 4- Após o trânsito em julgado e 

não havendo manifestação das partes, proceda às baixas necessárias e 

arquivamento dos autos. 5- Publique-se. 6- Registre-se. 7- Intime-se. 8- 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010825-76.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

YASMIM CHARER AHMAD FAYAD (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MYKE BRENDON BORGES OAB - MT0021498A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FACULDADES CATHEDRAL DE ENSINO SUPERIOR DE BARRA DO 

GARCAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CINTIA DOS ARBUES NERY DA SILVA OAB - MT0009923A-B 
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(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Trata-se de ação onde ocorreu o pagamento voluntário da condenação, 

razão pela qual o advogado da parte autora requer a transferência do 

numerário para conta bancária por ele indicada. 2- Com esteio nas 

disposições da CNGC, DEFIRO o pedido formulado, DETERMINANDO sejam 

adotadas as providências necessárias para expedição de alvará 

consoante petição do advogado que representa os interesses da parte 

autora, inclusive realizando-se a transferência do montante para a conta 

indicada nos autos. 3- Destarte, uma vez concretizada a obrigação mirada 

nos presentes autos, o processo deve chegar ao seu término, portanto, 

nos termos do art. 316 e 487, I do Código de Processo Civil, e mediante a 

liquidação da dívida já realizada de acordo com os autos, declaro EXTINTO 

o processo em apreço. 4- Após o trânsito em julgado e não havendo 

manifestação das partes, proceda às baixas necessárias e arquivamento 

dos autos. 5- Publique-se. 6- Registre-se. 7- Intime-se. 8- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011295-10.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MYKE BRENDON BORGES OAB - MT0021498A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Trata-se de ação onde ocorreu o pagamento voluntário da condenação, 

razão pela qual o advogado da parte autora requer a transferência do 

numerário para conta bancária por ele indicada. 2- Com esteio nas 

disposições da CNGC, DEFIRO o pedido formulado, DETERMINANDO sejam 

adotadas as providências necessárias para expedição de alvará 

consoante petição do advogado que representa os interesses da parte 

autora, inclusive realizando-se a transferência do montante para a conta 

indicada nos autos. 3- Destarte, uma vez concretizada a obrigação mirada 

nos presentes autos, o processo deve chegar ao seu término, portanto, 

nos termos do art. 316 e 487, I do Código de Processo Civil, e mediante a 

liquidação da dívida já realizada de acordo com os autos, declaro EXTINTO 

o processo em apreço. 4- Após o trânsito em julgado e não havendo 

manifestação das partes, proceda às baixas necessárias e arquivamento 

dos autos. 5- Publique-se. 6- Registre-se. 7- Intime-se. 8- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010523-47.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:
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Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BUOZI OAB - MT0016593A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA OAB - SP0156817A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

DEFIRO a parte autora os benefícios da Justiça Gratuita, vez que declara e 

comprova ser pessoa hipossuficiente conforme Lei 1060/50. Verifico que 

o recurso interposto pela parte requerente preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da LJESP), foi manejado 

(regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda parte, da 

LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão 

ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato 

impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) não havendo que se falar em 

preparo, vez que é beneficiária da justiça gratuita, razão pela qual o 

RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo. Tendo em vista que a parte 

recorrida já apresentou contrarrazões, remetam-se os autos a Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso, com as nossas homenagens. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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CARTÓRIO DO SEGUNDO OFÍCIO DE BARRA DO GARÇAS - MT 
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Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é 

permitida no âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, 

portanto, embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela 

antecipatória em sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja 

flagrante a necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar 

direitos, como deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é 

perfeitamente possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente 

perante a batuta do Juizado Especial Cível. Tecida este simplória 

ponderação em torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha 

analisar se estão presentes os requisitos autorizativos para a concessão 

da mesma no que concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 

300 do Estatuto Processual Civil disciplina que: Art. 300. A tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

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

processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, 

conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir 

os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser 

dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder 

oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou 

após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada 

não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos 

da decisão. 2- Das breves leituras empreendidas extrai-se que para o 

postulante lograr a medida vindicada em tela, se faz mister que estejam 

presentes os elementos delineados no comentado artigo. In casu, 

presentes a verossimilhança das alegações bem como a prova 

inequívoca, através do conjunto probatório juntado à exordial, suficiente 

para uma convicção acerca de uma possível inscrição indevida perante o 

Cartório do 2º Ofício desta Comarca, não havendo óbice quanto ao 

deferimento da medida, especialmente porque a medida não é irreversível. 

Ante ao fato de a autora sustentar que realizou uma única compra junto ao 

réu DMM Lopes & Filhos Ltda, conforme boleto e respectivo comprovante 

de pagamento anexos, entretanto, não conseguiu retirar seu cartão 

bancário junto a Caixa Econômica Federal pois o réu lhe negativou 

referente as dívidas de três duplicatas nos valores de R$384,71 

(trezentos e oitenta e quatro reais e setenta e um centavos), R$509,30 

(quinhentos e nove reais e trinta centavos) e R$384,70 (trezentos e 

oitenta e quatro reais e setenta centavos), as quais aduz desconhecer. 

Quanto ao requisito do perigo de dano, este emerge circunstanciadamente 

pelo simples fato de que há na presente rusga elementos que evidenciam 

que houve a inscrição e manutenção indevida pelo réu do nome da 

demandante nos órgãos de restrições ao crédito, causando gravames de 

ordem pessoal e moral a esta. O perigo da demora exsurge no pleito ao 

demonstrar a extrema urgência acerca de um provimento jurisdicional ao 

reclamante acerca de seu direito que já foi lesado e ainda permanece em 

constante ameaça de sofrer constrangimentos, em decorrência da 

pretensa prática indevida do requerido, que nesta conjectura criará mais 

embaraços, cabendo destacar que a delonga na entrega da medida 

postulada poderá acarretar segundo dito alhures, prejuízos de ordem 

moral e financeira àquele. No que se refere ao fumus boni juris, este pode 

ser inferido, em tese, pelo direito já lesado do Requerente por conta da 

conduta da promovida, consoante explanação na vestibular. 3- No que 

toca à inversão do ônus da prova, primeiramente cabe ressaltar que a lei 

8.078/90 constitui-se em um sistema autônomo e próprio, sendo fonte 

primária para o intérprete, entretanto deverá ser interpretado em 
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consonância com o disposto em nossa Carta Magna, aplicando-se, ainda 

que de forma subsidiária, as disposições do CPC. Ocorre que o legislador 

ordinário não definiu o momento processual adequado para apreciação da 

inversão probante, competindo à jurisprudência e doutrina definirem tal 

celeuma até uma manifestação expressa da lei sobre o tema, vez que uma 

corrente tende a afirmar que o momento adequado é quando da sentença, 

ao passo que outra assevera ser antes, tratando-se de uma regra de 

instrução. 4- Em que pese os conteúdos díspares das correntes, 

compreendo que aludido instituto tem o seu momento de concretização 

influenciado pelo rito processual do processo, sendo que nos 

procedimentos ordinários o ideal é quando do saneamento do feito, por se 

tratar mais de uma regra de instrução, conforme previsto no artigo 357, III, 

do CPC, combinado com o disposto no artigo 373, § 1º, do mesmo diploma, 

sendo de bom alvitre destacar que mesmo sob o auspício do CPC de 1973 

a jurisprudência se manifestava neste sentido, por todos: “EMBARGOS DE 

DIVERGÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR. LEI 8.078/90, ART. 6º, INC. VIII. REGRA DE INSTRUÇÃO. 

DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. 1. O cabimento dos embargos de 

divergência pressupõe a existência de divergência de entendimentos 

entre Turmas do STJ a respeito da mesma questão de direito federal. 

Tratando-se de divergência a propósito de regra de direito processual 

(inversão do ônus da prova) não se exige que os fatos em causa no 

acórdão recorrido e paradigma sejam semelhantes, mas apenas que 

divirjam as Turmas a propósito da interpretação do dispositivo de lei 

federal controvertido no recurso. 2. Hipótese em que o acórdão recorrido 

considera a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII, do 

CDC regra de julgamento e o acórdão paradigma trata o mesmo dispositivo 

legal como regra de instrução. Divergência configurada. 3. A regra de 

imputação do ônus da prova estabelecida no art. 12 do CDC tem por 

pressuposto a identificação do responsável pelo produto defeituoso 

(fabricante, produtor, construtor e importador), encargo do autor da ação, 

o que não se verificou no caso em exame. 4. Não podendo ser identificado 

o fabricante, estende-se a responsabilidade objetiva ao comerciante (CDC, 

art. 13). Tendo o consumidor optado por ajuizar a ação contra suposto 

fabricante, sem comprovar que o réu foi realmente o fabricante do produto 

defeituoso, ou seja, sem prova do próprio nexo causal entre ação ou 

omissão do réu e o dano alegado, a inversão do ônus da prova a respeito 

da identidade do responsável pelo produto pode ocorrer com base no art. 

6º, VIII, do CDC, regra de instrução, devendo a decisão judicial que a 

determinar ser proferida "preferencialmente na fase de saneamento do 

processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a quem não incumbia 

inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade" (RESP 802.832, STJ 

2ª Seção, DJ 21.9.2011).” 5. Embargos de divergência a que se dá 

provimento. (ERESP 422.778/SP, REL. MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE 

NORONHA, REL. P/ ACÓRDÃO MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI, 

SEGUNDA SEÇÃO, JULGADO EM 29/02/2012, DJE 21/06/2012) 5- No que 

diz respeito aos processos em que inexiste a fase de saneamento, a 

semelhança do que ocorre no âmbito dos juizados especiais, o instituto 

deve ser manejado quando se for proferir a sentença. Com efeito, nestas 

hipóteses a regra da inversão se presta mais a um juízo de valor sobre as 

provas já produzidas, sob pena de se permitir a inércia do consumidor 

caso saiba previamente que o encargo foi repassado para o fornecedor, o 

que desprestigia a busca da verdade real, vez que as partes devem 

contribuir ativamente para o desfecho da celeuma, produzindo as provas 

que se prestam a caracterizar suas alegações. Isto se dá pelo fato de que 

as regras da inversão do ônus da prova são de julgamento da causa e 

somente após a instrução do feito, no momento da valoração das provas, 

estará o juiz habilitado a afirmar se existe ou não situação de non liquet, 

sendo o caso ou não de inversão do ônus da prova, de igual forma 

também o Superior Tribunal de Justiça se pronunciou, v.g.: RECURSO 

ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. 

MOMENTO. SENTENÇA. POSSIBI-LIDADE. REGRA DE JULGAMENTO. 

OFENSA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. 1. A 

jurisprudência do STJ não se pacificou quanto à possibilidade de o juízo 

inverter o ônus da prova no momento de proferir a sentença numa ação 

que discuta relação de consumo. 2. O Processo Civil moderno enfatiza, 

como função primordial das normas de distribuição de ônus da prova, a 

sua atribuição de regular a atividade do juiz ao sentenciar o processo 

(ônus objetivo da prova). Por conduzirem a um julgamento por presunção, 

essas regras devem ser aplicadas apenas de maneira excepcional. 3. As 

partes, no Processo Civil, têm o dever de colaborar com a atividade 

judicial, evitando-se um julgamento por presunção. Os poderes instrutórios 

do juiz lhe autorizam se portar de maneira ativa para a solução da 

controvérsia. As provas não pertencem à parte que as produziu, mas ao 

processo a que se destinam. 4. O processo não pode consubstanciar um 

jogo mediante o qual seja possível às partes manejar as provas, de modo 

a conduzir o julgamento a um resultado favorável apartado da justiça 

substancial. A ênfase no ônus subjetivo da prova implica privilegiar uma 

visão individualista, que não é compatível com a teoria moderna do 

processo civil. 5. Inexiste surpresa na inversão do ônus da prova apenas 

no julgamento da ação consumerista. Essa possibilidade está presente 

desde o ajuizamento da ação e nenhuma das partes pode alegar 

desconhecimento quanto à sua existência. 6. A exigência de uma postura 

ativa de cada uma das partes na instrução do processo não implica 

obrigá-las a produzir prova contra si mesmas. Cada parte deve produzir 

todas as provas favorável de que dispõe, mas não se pode alegar que há 

violação de direito algum na hipótese em que, não demonstrado o direito, 

decida o juiz pela inversão do ônus da prova na sentença. 7. Recurso 

especial conhecido e improvido?. (REsp 1125621/MG ? RECURSO 

ESPECIAL 2009/01322377-8, Relatora Nancy Andrighi, T3 ? Terceira 

Turma, 19/08/2010, DJe 07/02/2011). 6- Assim sendo, somente quando da 

prolação da sentença será avaliada a aplicação do artigo 6º do CDC, 

notadamente quando a inversão ali preconizada também reclama a 

inviabilidade técnica, fática ou lógica para produção da prova por parte do 

consumidor, o qual não se desobriga do encargo de provar suas 

alegações quando lhe é possível, sob pena de se deturpar o instituto para 

fins de autorizar um julgado escorado em meras presunções advinda da 

simples inércia do consumidor. 7- Face ao exposto e com arrimo no art. 

300, do Código de Processo Civil, concedo a TUTELA ANTECIPADA 

vindicada no que toca ao pedido de excluir incontinenti o nome da 

requerente junto ao Cartório do 2º Ofício da Comarca de Barra do 

Garças/MT, sendo de bom alvitre registrar que a medida restringe-se às 

dívidas espelhadas na presente rusga com o requerido, bem como, 

determinar que o réu DMM Lopes & Filhos Ltda. suspenda as cobranças 

até o deslinde do feito. 8- Ademais, visando o resultado prático da tutela, 

ORDENO a expedição de ofício ao Cartório do 2º Ofício da Comarca de 

Barra do Garças/MT para que promova as exclusões em comento, fixando 

multa inibitória com fulcro nos arts. 297 e 537 do CPC, no valor de R$ 

200,00 (duzentos) reais, por cada dia de atraso na retirada do nome da 

requerente junto aos seus cadastros, concedendo o prazo de 15 (quinze) 

dias para sua concretização, sem prejuízo da multa ser majorada em caso 

de necessidade. 9- DEFIRO a parte autora os benefícios da justiça 

gratuita, nos termos da Lei 1.060/1950. 10- Designe-se audiência de 

conciliação e proceda à citação pessoal de parte requerida - na forma 

preconizada pelo art. 18, I, da LJESP, para comparecimento à audiência 

(LJESP, art. 18, § 1º), oportunidade em que poderá contestar a ação em 

uma das formas preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo facultada a 

formulação de pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo a citação 

conter em seu bojo a ressalva de que o não comparecimento à sessão de 

conciliação, ou à audiência de instrução e julgamento, implica na 

presunção de verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, art. 

20), com julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo 

correio deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 11- Cientifique 

à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do art. 9º da 

Lei 9.099/1995. 12-Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, da LJESP, 

cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 13-Intime-se 

observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 14-Em último caso, havendo 

necessidade, expeça-se carta precatória (devidamente instruída com a 

contrafé da inicial) solicitando os préstimos do juízo deprecado no sentido 

de citar a(s) parte(s) requerida(s), se possível no prazo de 20 (vinte) dias 

antes da audiência a ser realizada (aplicação, por analogia, do art. 334 do 

CPC), consignando em seu bojo nossas homenagens. 15-Expeça-se o 

necessário. 16-Cumpra-se.
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1. Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é permitida no 

âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, portanto, 

embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela antecipatória em 

sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja flagrante a 

necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar direitos, como 

deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é perfeitamente 

possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente perante a 

batuta do Juizado Especial Cível. Tecida este simplória ponderação em 

torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha analisar se estão 

presentes os requisitos autorizativos para a concessão da mesma no que 

concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 300 do Estatuto 

Processual Civil disciplina que: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 2- 

Observa-se que para a concessão in limine litis da tutela provisória de 

urgência faz-se necessário que no caso sub examine estejam presentes 

os requisitos delineados no artigo alhures grafado. Deste modo, no que 

concerne à probabilidade do direito, esta fica caracterizada visto a parte 

autora relatar que nunca contratou os serviços de “crédito pessoal” e 

“débito automático Metlife Seg. Vida/SP” junto ao réu. Sendo que, 

mensalmente demonstrou estarem havendo descontos em seu benefício, 

por meio dos contratos nº 317675591, 338444439 e do seguro 

supracitado, conforme extratos anexos. Afirma ter entrado em contato 

com o Banco réu o qual não disponibilizou os contratos a reclamante e 

informou que só realizaria os cancelamentos mediante o adimplemento. No 

que tange ao requisito do perigo de dano, este emerge 

circunstanciadamente pelo fato de que há na presente rusga elementos 

que evidenciam que a autora não contratou referidos serviços e, embora 

tenha tentado cancelá-los, não obteve êxito, fato que tem lhe causado 

aborrecimentos, visto depender de seu benefício mensal para suprir suas 

necessidades diárias. O perigo da demora exsurge no pleito ao 

demonstrar a extrema urgência acerca de um provimento jurisdicional da 

reclamante a respeito de seu direito que já foi lesado e ainda permanece 

em constante ameaça de sofrer constrangimentos, em decorrência da 

pretensa prática indevida do requerido, cabendo destacar que a delonga 

na entrega da medida postulada poderá acarretar prejuízos de ordem 

financeira àquela. No que se refere ao fumus boni juris, este pode ser 

inferido, em tese, pelo direito já lesado da requerente por conta da conduta 

do requerido, consoante explanação na vestibular. No tocante ao requisito 

da reversibilidade de fato, não há óbice para a tutela satisfativa, porquanto 

numa eventual sucumbência da parte autora no litígio, a medida poderá se 

reverter faticamente ao status a quo ante que se encontrava na demanda, 

além de ensejar ao réu eventual indenização pelos prejuízos que vier a 

suportar com a aplicação da medida. 3- No que toca à inversão do ônus 

da prova, primeiramente cabe ressaltar que a lei 8.078/90 constitui-se em 

um sistema autônomo e próprio, sendo fonte primária para o intérprete, 

entretanto deverá ser interpretado em consonância com o disposto em 

nossa Carta Magna, aplicando-se, ainda que de forma subsidiária, as 

disposições do CPC. Ocorre que o legislador ordinário não definiu o 

momento processual adequado para apreciação da inversão probante, 

competindo à jurisprudência e doutrina definirem tal celeuma até uma 

manifestação expressa da lei sobre o tema, vez que uma corrente tende a 

afirmar que o momento adequado é quando da sentença, ao passo que 

outra assevera ser antes, tratando-se de uma regra de instrução. 4- Em 

que pese os conteúdos díspares das correntes, compreendo que aludido 

instituto tem o seu momento de concretização influenciado pelo rito 

processual do processo, sendo que nos procedimentos ordinários o ideal 

é quando do saneamento do feito, por se tratar mais de uma regra de 

instrução, conforme previsto no artigo 357, III, do CPC, combinado com o 

disposto no artigo 373, § 1º, do mesmo diploma, sendo de bom alvitre 

destacar que mesmo sob o auspício do CPC de 1973 a jurisprudência se 

manifestava neste sentido, por todos: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. 

LEI 8.078/90, ART. 6º, INC. VIII. REGRA DE INSTRUÇÃO. DIVERGÊNCIA 

CONFIGURADA. 1. O cabimento dos embargos de divergência pressupõe 

a existência de divergência de entendimentos entre Turmas do STJ a 

respeito da mesma questão de direito federal. Tratando-se de divergência 

a propósito de regra de direito processual (inversão do ônus da prova) 

não se exige que os fatos em causa no acórdão recorrido e paradigma 

sejam semelhantes, mas apenas que divirjam as Turmas a propósito da 

interpretação do dispositivo de lei federal controvertido no recurso. 2. 

Hipótese em que o acórdão recorrido considera a inversão do ônus da 

prova prevista no art. 6º, inciso VIII, do CDC regra de julgamento e o 

acórdão paradigma trata o mesmo dispositivo legal como regra de 

instrução. Divergência configurada. 3. A regra de imputação do ônus da 

prova estabelecida no art. 12 do CDC tem por pressuposto a identificação 

do responsável pelo produto defeituoso (fabricante, produtor, construtor e 

importador), encargo do autor da ação, o que não se verificou no caso em 

exame. 4. Não podendo ser identificado o fabricante, estende-se a 

responsabilidade objetiva ao comerciante (CDC, art. 13). Tendo o 

consumidor optado por ajuizar a ação contra suposto fabricante, sem 

comprovar que o réu foi realmente o fabricante do produto defeituoso, ou 

seja, sem prova do próprio nexo causal entre ação ou omissão do réu e o 

dano alegado, a inversão do ônus da prova a respeito da identidade do 

responsável pelo produto pode ocorrer com base no art. 6º, VIII, do CDC, 

regra de instrução, devendo a decisão judicial que a determinar ser 

proferida "preferencialmente na fase de saneamento do processo ou, pelo 

menos, assegurando-se à parte a quem não incumbia inicialmente o 

encargo, a reabertura de oportunidade" (RESP 802.832, STJ 2ª Seção, DJ 

21.9.2011).” 5. Embargos de divergência a que se dá provimento. (ERESP 

422.778/SP, REL. MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, REL. P/ 

ACÓRDÃO MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, 

JULGADO EM 29/02/2012, DJE 21/06/2012) 5- No que diz respeito aos 

processos em que inexiste a fase de saneamento, a semelhança do que 

ocorre no âmbito dos juizados especiais, o instituto deve ser manejado 

quando se for proferir a sentença. Com efeito, nestas hipóteses a regra 

da inversão se presta mais a um juízo de valor sobre as provas já 

produzidas, sob pena de se permitir a inércia do consumidor caso saiba 

previamente que o encargo foi repassado para o fornecedor, o que 

desprestigia a busca da verdade real, vez que as partes devem contribuir 

ativamente para o desfecho da celeuma, produzindo as provas que se 

prestam a caracterizar suas alegações. Isto se dá pelo fato de que as 

regras da inversão do ônus da prova são de julgamento da causa e 

somente após a instrução do feito, no momento da valoração das provas, 

estará o juiz habilitado a afirmar se existe ou não situação de non liquet, 

sendo o caso ou não de inversão do ônus da prova, de igual forma 

também o Superior Tribunal de Justiça se pronunciou, v.g.: RECURSO 

ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. 

MOMENTO. SENTENÇA. POSSIBI-LIDADE. REGRA DE JULGAMENTO. 

OFENSA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. 1. A 

jurisprudência do STJ não se pacificou quanto à possibilidade de o juízo 

inverter o ônus da prova no momento de proferir a sentença numa ação 

que discuta relação de consumo. 2. O Processo Civil moderno enfatiza, 

como função primordial das normas de distribuição de ônus da prova, a 

sua atribuição de regular a atividade do juiz ao sentenciar o processo 

(ônus objetivo da prova). Por conduzirem a um julgamento por presunção, 

essas regras devem ser aplicadas apenas de maneira excepcional. 3. As 

partes, no Processo Civil, têm o dever de colaborar com a atividade 

judicial, evitando-se um julgamento por presunção. Os poderes instrutórios 

do juiz lhe autorizam se portar de maneira ativa para a solução da 

controvérsia. As provas não pertencem à parte que as produziu, mas ao 

processo a que se destinam. 4. O processo não pode consubstanciar um 

jogo mediante o qual seja possível às partes manejar as provas, de modo 

a conduzir o julgamento a um resultado favorável apartado da justiça 

substancial. A ênfase no ônus subjetivo da prova implica privilegiar uma 

visão individualista, que não é compatível com a teoria moderna do 

processo civil. 5. Inexiste surpresa na inversão do ônus da prova apenas 

no julgamento da ação consumerista. Essa possibilidade está presente 

desde o ajuizamento da ação e nenhuma das partes pode alegar 

desconhecimento quanto à sua existência. 6. A exigência de uma postura 

ativa de cada uma das partes na instrução do processo não implica 

obrigá-las a produzir prova contra si mesmas. Cada parte deve produzir 

todas as provas favorável de que dispõe, mas não se pode alegar que há 

violação de direito algum na hipótese em que, não demonstrado o direito, 

decida o juiz pela inversão do ônus da prova na sentença. 7. Recurso 

especial conhecido e improvido?. (REsp 1125621/MG ? RECURSO 
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ESPECIAL 2009/01322377-8, Relatora Nancy Andrighi, T3 ? Terceira 

Turma, 19/08/2010, DJe 07/02/2011). 6- Assim sendo, somente quando da 

prolação da sentença será avaliada a aplicação do artigo 6º do CDC, 

notadamente quando a inversão ali preconizada também reclama a 

inviabilidade técnica, fática ou lógica para produção da prova por parte do 

consumidor, o qual não se desobriga do encargo de provar suas 

alegações quando lhe é possível, sob pena de se deturpar o instituto para 

fins de autorizar um julgado escorado em meras presunções advinda da 

simples inércia do consumidor. 7- Face ao exposto e com arrimo no art. 

300, do Código de Processo Civil, concedo a TUTELA PROVISÓRIA DE 

URGÊNCIA vindicada no que toca ao pedido de que o réu suspenda os 

descontos realizados mensalmente, no benefício recebido pela autora, 

referentes aos contratos nº 317675591, 338444439 (parcela crédito 

pessoal) e ao débito automático Metlife Seg. Vida/SP , no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de multa diária no importe de R$ 200,00 (duzentos 

reais), sem prejuízo de majoração em caso de necessidade. 8- DEFIRO a 

parte autora os benefícios da justiça gratuita, nos termos da Lei 

1.060/1950. 9- Tendo em vista já ter sido aprazada audiência, proceda à 

citação pessoal da(s) parte(s) requerida(s) - na forma preconizada pelo 

art. 18, I, da LJESP, para comparecimento à audiência de conciliação 

(LJESP, art. 18, § 1º), oportunidade em que poderá contestar a ação em 

uma das formas preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo facultada a 

formulação de pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo a citação 

conter em seu bojo a ressalva de que o não comparecimento à sessão de 

conciliação, ou à audiência de instrução e julgamento, implica na 

presunção de verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, art. 

20), com julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo 

correio deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 10-Cientifique 

à(s) parte(s) demandada(s) dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do 

art. 9º da Lei 9.099/1995. 11-Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, 

da LJESP, cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 

12-Intime-se observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 13-Em último 

caso, havendo necessidade, expeça-se carta precatória (devidamente 

instruída com a contrafé da inicial) solicitando os préstimos do juízo 

deprecado no sentido de citar a(s) parte(s) requerida(s), se possível no 

prazo de 20 (vinte) dias antes da audiência a ser realizada (aplicação, por 

analogia, do art. 334 do CPC), consignando em seu bojo nossas 

homenagens. 14-Expeça-se o necessário. 15-Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001505-24.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ELENIR MENDES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Trata-se de cumprimento de sentença, onde ocorreu o pagamento da 

dívida, razão pela qual o(a) advogado(a) da parte autora requer a 

transferência do numerário para conta bancária por ele(a) indicada. 2. 

Com esteio nas disposições da CNGC, DEFIRO o pedido formulado, 

DETERMINANDO sejam adotadas as providências necessárias para 

expedição de alvará consoante petição do(a) advogado(a) que representa 

os interesses da parte autora, inclusive realizando-se a transferência do 

montante para a conta indicada nos autos. 3. Destarte, uma vez 

concretizada a obrigação mirada nos presentes autos, o processo deve 

chegar ao seu término, portanto, nos termos do art. 316 e 487, I do Código 

de Processo Civil, e mediante a liquidação da dívida já realizada de acordo 

com os autos, declaro EXTINTO o processo em apreço. 4. Após o trânsito 

em julgado e não havendo manifestação das partes, proceda às baixas 

necessárias e arquivamento dos autos. 5. Publique-se. 6. Registre-se. 7. 

Intime-se. 8. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001568-49.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CELIA DOS SANTOS BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Trata-se de cumprimento de sentença, onde ocorreu o pagamento da 

dívida, razão pela qual o(a) advogado(a) da parte autora requer a 

transferência do numerário para conta bancária por ele(a) indicada. 2. 

Com esteio nas disposições da CNGC, DEFIRO o pedido formulado, 

DETERMINANDO sejam adotadas as providências necessárias para 

expedição de alvará consoante petição do(a) advogado(a) que representa 

os interesses da parte autora, inclusive realizando-se a transferência do 

montante para a conta indicada nos autos. 3. Destarte, uma vez 

concretizada a obrigação mirada nos presentes autos, o processo deve 

chegar ao seu término, portanto, nos termos do art. 316 e 487, I do Código 

de Processo Civil, e mediante a liquidação da dívida já realizada de acordo 

com os autos, declaro EXTINTO o processo em apreço. 4. Após o trânsito 

em julgado e não havendo manifestação das partes, proceda às baixas 

necessárias e arquivamento dos autos. 5. Publique-se. 6. Registre-se. 7. 

Intime-se. 8. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000575-06.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DANILO DINARDI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO SALDANHA FARIAS OAB - MT15512/O-O (ADVOGADO(A))

JOAQUIM ROCHA DOURADO OAB - MG78539 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Trata-se de cumprimento de sentença, onde ocorreu o pagamento da 

dívida, razão pela qual o(a) advogado(a) da parte autora requer a 

transferência do numerário para conta bancária por ele(a) indicada. 2. 

Com esteio nas disposições da CNGC, DEFIRO o pedido formulado, 

DETERMINANDO sejam adotadas as providências necessárias para 

expedição de alvará consoante petição do(a) advogado(a) que representa 

os interesses da parte autora, inclusive realizando-se a transferência do 

montante para a conta indicada nos autos. 3. Destarte, uma vez 

concretizada a obrigação mirada nos presentes autos, o processo deve 

chegar ao seu término, portanto, nos termos do art. 316 e 487, I do Código 

de Processo Civil, e mediante a liquidação da dívida já realizada de acordo 

com os autos, declaro EXTINTO o processo em apreço. 4. Após o trânsito 

em julgado e não havendo manifestação das partes, proceda às baixas 

necessárias e arquivamento dos autos. 5. Publique-se. 6. Registre-se. 7. 

Intime-se. 8. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010333-21.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANE MARIANA CHAVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA KELLY CHAVES SBRISSA ABUD OAB - MT0008963A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAIO DAVID DE CAMPOS SOUZA OAB - SP0347451A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Inicialmente, cumpre destacar que a teoria da 

desconsideração da personalidade jurídica consiste num afastamento 

momentâneo da personalidade jurídica da sociedade para alcançar 

diretamente a pessoa do sócio, devendo ser aplicada quando constatado 
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abuso da personalidade jurídica, caracterizado por desvio de finalidade, 

em casos em que a pessoa jurídica esteja a encobrir interesses ilícitos de 

seus sócios, em prejuízo ao direito de crédito de terceiro. Visa coibir o uso 

irregular da sociedade, exigindo-se apresentação de prova material do 

dano, que demonstre de maneira inconteste as irregularidades argüidas, 

não admitindo meros indícios ou presunções. 2. Deste modo, em análise 

detida dos autos verifica-se que a parte exequente se desincumbiu do 

onus probandi que lhe competia, não colacionando aos autos provas 

concretas que justifiquem a desconsideração da personalidade jurídica, 

restando ausentes os requisitos previstos nos arts. 50 do Código Civil, e 

133 e 134 § 4º do códex processual civil. 3. Assim, o simples fato das 

meras alegações narradas pela exequente, de que não concorda com a 

penhora realizada a qual recaiu sobre 10 (dez) coleções Pré Enem e 

vestibular, não atende aos requisitos legais para caracterização e 

aplicação da desconsideração da personalidade jurídica, uma vez que os 

pressupostos legais que particularizam tal incidente devem estar 

demonstrados de maneira inconteste, não se admitindo meros indícios ou 

presunções. 4. Nesse sentido, manifestaram-se os nossos Tribunais: 

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. 

BENS DOS SÓCIOS. HIPÓTESES LEGAIS. AUSÊNCIA DE PROVAS. 

IMPOSSIBILIDADE. A TEORIA DA DESCONSIDERAÇÃO DA 

PERSONALIDADE JURÍDICA, QUE IMPORTA TÃO-SOMENTE NA 

DECLARAÇÃO DA INEFICÁCIA DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA PARTE 

COM RELAÇÃO A DETERMINADO ATO, DEVE SER APLICADA COM 

CAUTELA, DIANTE DA PRESENÇA DE PROVAS ROBUSTAS E DA 

OCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES LEGAIS, UMA VEZ QUE CONSTITUI 

EXCEÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO ENTRE A PESSOA DA 

SOCIEDADE E A PESSOA DOS SÓCIOS. AS RAZÕES OFERECIDAS NÃO 

CORROBORAM COM A REFORMA DA DECISÃO MONOCRÁTICA. 

NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME. (Agravo Nº 

70065435034, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luís 

Augusto Coelho Braga, Julgado em 27/08/2015). (TJ-RS - AGV: 

70065435034 RS, Relator: Luís Augusto Coelho Braga, Data de 

Julgamento: 27/08/2015, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 31/08/2015) AGRAVO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A 

AGRAVO DE INSTRUMENTO MEDIANTE DECISÃO MONOCRÁTICA. 

DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESCABIMENTO. 

ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. NÃO COMPROVAÇÃO DA OCORRÊNCIA DOS 

PRESSUPOSTOS LEGAIS AUTORIZADORES DA SUA APLICAÇÃO AO 

CASO EM CONCRETO. MEDIDA EXTREMA QUE NECESSITA DE CONCRETA 

COMPROVAÇÃO. NEGADO PROVIMENTO. (Agravo Nº 70060743150, 

Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Otávio 

Augusto de Freitas Barcellos, Julgado em 11/03/2015). (TJ-RS - AGV: 

70060743150 RS, Relator: Otávio Augusto de Freitas Barcellos, Data de 

Julgamento: 11/03/2015, Décima Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 

Diário da Justiça do dia 17/03/2015) 5. Além disso, a desconsideração da 

personalidade jurídica prevista no códex Civil não afasta a regra prevista 

pelo art. 373, I do CPC, incumbindo a exequente o ônus da prova de suas 

alegações, eis porque, INDEFIRO o pedido de desconsideração da 

personalidade jurídica uma vez que o exeqüente não demonstrou os 

requisitos previstos no art. 50 do Código Civil, e 133 e 134, § 4° do CPC. 6. 

Sendo assim, DETERMINO que a exequente, no prazo de 30 (trinta) dias, 

indique bens da parte executada passíveis de constrição judicial, sob 

pena de extinção. 7. Intime-se. 8. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001795-05.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO SABADIN (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS YVANHOE BRAGA MOURA OAB - MT25327/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUA VIVA PISCINAS - EIRELI - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é 

permitida no âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, 

portanto, embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela 

antecipatória em sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja 

flagrante a necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar 

direitos, como deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é 

perfeitamente possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente 

perante a batuta do Juizado Especial Cível. Tecida este simplória 

ponderação em torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha 

analisar se estão presentes os requisitos autorizativos para a concessão 

da mesma no que concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 

300 do Estatuto Processual Civil disciplina que: “Art. 300: O juiz poderá, a 

requerimento da parte, antecipar, total ou parcialmente, os efeitos da tutela 

pretendida no pedido inicial, desde que, existindo prova inequívoca, se 

convença da verossimilhança e alegação: I – haja fundado receio de dano 

irreparável ou de difícil reparação; ou II – fique caracterizado o abuso de 

direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório do réu. [...] §2º Não 

se concederá a antecipação da tutela quando houver perigo de 

irreversibilidade do provimento antecipados [...].” [sublinhei]. 2- Pois bem, 

para a concessão da tutela provisória de urgência, são necessários que 

estejam presentes os requisitos delineados no artigo acima grafado. O 

risco de ineficácia do provimento principal e a plausibilidade do direito 

alegado que, caso presentes, evidenciará se é dever da ré oferecer, de 

imediato, manutenção e reparos na piscina da residência do autor. Fato 

que não restou demonstrado inicialmente nos documentos que 

acompanharam a vestibular, visto que sequer foram juntadas imagens ou 

qualquer outro comprovante hábil a demonstrar os prejuízos que foram 

relatados. Nesse sentido não ficou evidenciado o perigo da demora 

(periculum in mora) e o fumus boni juris, na explanação constante na 

exordial, levando-se em conta que a situação relatada perdura há mais de 

um ano, conforme noticiado, e o autor deixou de colacionar documentos 

hábeis a comprovar os prejuízos suscitados. Descaracterizando, portanto, 

a urgência em oferecer os reparos arguidos. 3- No que toca à inversão do 

ônus da prova, primeiramente cabe ressaltar que a lei 8.078/90 

constitui-se em um sistema autônomo e próprio, sendo fonte primária para 

o intérprete, entretanto deverá ser interpretado em consonância com o 

disposto em nossa Carta Magna, aplicando-se, ainda que de forma 

subsidiária, as disposições do CPC. Ocorre que o legislador ordinário não 

definiu o momento processual adequado para apreciação da inversão 

probante, competindo à jurisprudência e doutrina definirem tal celeuma até 

uma manifestação expressa da lei sobre o tema, vez que uma corrente 

tende a afirmar que o momento adequado é quando da sentença, ao 

passo que outra assevera ser antes, tratando-se de uma regra de 

instrução. 4- Em que pese os conteúdos díspares das correntes, 

compreendo que aludido instituto tem o seu momento de concretização 

influenciado pelo rito processual do processo, sendo que nos 

procedimentos ordinários o ideal é quando do saneamento do feito, por se 

tratar mais de uma regra de instrução, conforme previsto no artigo 357, III, 

do CPC, combinado com o disposto no artigo 373, § 1º, do mesmo diploma, 

sendo de bom alvitre destacar que mesmo sob o auspício do CPC de 1973 

a jurisprudência se manifestava neste sentido, por todos: “EMBARGOS DE 

DIVERGÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR. LEI 8.078/90, ART. 6º, INC. VIII. REGRA DE INSTRUÇÃO. 

DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. 1. O cabimento dos embargos de 

divergência pressupõe a existência de divergência de entendimentos 

entre Turmas do STJ a respeito da mesma questão de direito federal. 

Tratando-se de divergência a propósito de regra de direito processual 

(inversão do ônus da prova) não se exige que os fatos em causa no 

acórdão recorrido e paradigma sejam semelhantes, mas apenas que 

divirjam as Turmas a propósito da interpretação do dispositivo de lei 

federal controvertido no recurso. 2. Hipótese em que o acórdão recorrido 

considera a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII, do 

CDC regra de julgamento e o acórdão paradigma trata o mesmo dispositivo 

legal como regra de instrução. Divergência configurada. 3. A regra de 

imputação do ônus da prova estabelecida no art. 12 do CDC tem por 

pressuposto a identificação do responsável pelo produto defeituoso 

(fabricante, produtor, construtor e importador), encargo do autor da ação, 

o que não se verificou no caso em exame. 4. Não podendo ser identificado 

o fabricante, estende-se a responsabilidade objetiva ao comerciante (CDC, 

art. 13). Tendo o consumidor optado por ajuizar a ação contra suposto 

fabricante, sem comprovar que o réu foi realmente o fabricante do produto 

defeituoso, ou seja, sem prova do próprio nexo causal entre ação ou 

omissão do réu e o dano alegado, a inversão do ônus da prova a respeito 

da identidade do responsável pelo produto pode ocorrer com base no art. 

6º, VIII, do CDC, regra de instrução, devendo a decisão judicial que a 

determinar ser proferida "preferencialmente na fase de saneamento do 

processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a quem não incumbia 

inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade" (RESP 802.832, STJ 
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2ª Seção, DJ 21.9.2011).” 5. Embargos de divergência a que se dá 

provimento. (ERESP 422.778/SP, REL. MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE 

NORONHA, REL. P/ ACÓRDÃO MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI, 

SEGUNDA SEÇÃO, JULGADO EM 29/02/2012, DJE 21/06/2012) 5- No que 

diz respeito aos processos em que inexiste a fase de saneamento, a 

semelhança do que ocorre no âmbito dos juizados especiais, o instituto 

deve ser manejado quando se for proferir a sentença. Com efeito, nestas 

hipóteses a regra da inversão se presta mais a um juízo de valor sobre as 

provas já produzidas, sob pena de se permitir a inércia do consumidor 

caso saiba previamente que o encargo foi repassado para o fornecedor, o 

que desprestigia a busca da verdade real, vez que as partes devem 

contribuir ativamente para o desfecho da celeuma, produzindo as provas 

que se prestam a caracterizar suas alegações. Isto se dá pelo fato de que 

as regras da inversão do ônus da prova são de julgamento da causa e 

somente após a instrução do feito, no momento da valoração das provas, 

estará o juiz habilitado a afirmar se existe ou não situação de non liquet, 

sendo o caso ou não de inversão do ônus da prova, de igual forma 

também o Superior Tribunal de Justiça se pronunciou, v.g.: RECURSO 

ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. 

MOMENTO. SENTENÇA. POSSIBI-LIDADE. REGRA DE JULGAMENTO. 

OFENSA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. 1. A 

jurisprudência do STJ não se pacificou quanto à possibilidade de o juízo 

inverter o ônus da prova no momento de proferir a sentença numa ação 

que discuta relação de consumo. 2. O Processo Civil moderno enfatiza, 

como função primordial das normas de distribuição de ônus da prova, a 

sua atribuição de regular a atividade do juiz ao sentenciar o processo 

(ônus objetivo da prova). Por conduzirem a um julgamento por presunção, 

essas regras devem ser aplicadas apenas de maneira excepcional. 3. As 

partes, no Processo Civil, têm o dever de colaborar com a atividade 

judicial, evitando-se um julgamento por presunção. Os poderes instrutórios 

do juiz lhe autorizam se portar de maneira ativa para a solução da 

controvérsia. As provas não pertencem à parte que as produziu, mas ao 

processo a que se destinam. 4. O processo não pode consubstanciar um 

jogo mediante o qual seja possível às partes manejar as provas, de modo 

a conduzir o julgamento a um resultado favorável apartado da justiça 

substancial. A ênfase no ônus subjetivo da prova implica privilegiar uma 

visão individualista, que não é compatível com a teoria moderna do 

processo civil. 5. Inexiste surpresa na inversão do ônus da prova apenas 

no julgamento da ação consumerista. Essa possibilidade está presente 

desde o ajuizamento da ação e nenhuma das partes pode alegar 

desconhecimento quanto à sua existência. 6. A exigência de uma postura 

ativa de cada uma das partes na instrução do processo não implica 

obrigá-las a produzir prova contra si mesmas. Cada parte deve produzir 

todas as provas favorável de que dispõe, mas não se pode alegar que há 

violação de direito algum na hipótese em que, não demonstrado o direito, 

decida o juiz pela inversão do ônus da prova na sentença. 7. Recurso 

especial conhecido e improvido?. (REsp 1125621/MG ? RECURSO 

ESPECIAL 2009/01322377-8, Relatora Nancy Andrighi, T3 ? Terceira 

Turma, 19/08/2010, DJe 07/02/2011). 6- Assim sendo, somente quando da 

prolação da sentença será avaliada a aplicação do artigo 6º do CDC, 

notadamente quando a inversão ali preconizada também reclama a 

inviabilidade técnica, fática ou lógica para produção da prova por parte do 

consumidor, o qual não se desobriga do encargo de provar suas 

alegações quando lhe é possível, sob pena de se deturpar o instituto para 

fins de autorizar um julgado escorado em meras presunções advinda da 

simples inércia do consumidor. 7- INDEFIRO o pedido do promovente, de 

tutela antecipada, tendo em vista que a parte autora não apresentou 

conteúdo probatório para evidenciar o fumus boni iuris em conjectura 

alguma, uma vez que os documentos acostados à exordial não 

demonstraram os danos suscitados. 8- DEFIRO a parte autora os 

benefícios da justiça gratuita, nos termos da Lei 1.060/1950. 9- Designe-se 

audiência de conciliação e proceda à citação pessoal de parte requerida - 

na forma preconizada pelo art. 18, I, da LJESP, para comparecimento à 

audiência (LJESP, art. 18, § 1º), oportunidade em que poderá contestar a 

ação em uma das formas preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo 

facultada a formulação de pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo 

a citação conter em seu bojo a ressalva de que o não comparecimento à 

sessão de conciliação, ou à audiência de instrução e julgamento, implica 

na presunção de verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, 

art. 20), com julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo 

correio deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 10- Cientifique 

à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do art. 9º da 

Lei 9.099/1995. 11-Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, da LJESP, 

cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 12-Intime-se 

observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 13-Em último caso, havendo 

necessidade, expeça-se carta precatória (devidamente instruída com a 

contrafé da inicial) solicitando os préstimos do juízo deprecado no sentido 

de citar a(s) parte(s) requerida(s), se possível no prazo de 20 (vinte) dias 

antes da audiência a ser realizada (aplicação, por analogia, do art. 334 do 

CPC), consignando em seu bojo nossas homenagens. 14-Expeça-se o 

necessário. 15-Cumpra-se.
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Autos nº 1000193-76.2018.811.0004 Pólo Ativo: GERCINA BORGES LEAL 

DE AQUINO Pólo Passivo: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos 

termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. 

PRELIMINARES Entendo que não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares e prejudiciais de 

mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo 

Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra 

que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e 

equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de fato já está 

satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao bojo dos autos, 

e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, conhecendo 

diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado do feito nos 

termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Nesse contexto, sem 

dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e testemunhal para 

deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura de cerceamento 

de defesa. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C DANOS MORAIS, onde afirma o autor em resumo, que seu 

imóvel estava vazio, sendo que em julho de 2017, pagou faturas 

existentes para religação do fornecimento de energia, sendo surpreendido 

posteriormente com uma vistoria e fatura no valor de R$5.355,38, 

referente a recuperação de consumo nos períodos em que a energia 

esteve suspensa. Apesar do esforço, não conseguiu resolver a situação 

de forma administrativa. Na contestação, a Reclamada impugna 

genericamente os fatos alegados na inicial, aduzindo que a vistoria é 

devida e que os débitos são lícitos. Pois bem, verifico que a parte ré não 

traz elemento de prova que retire a validade dos documentos juntados na 

inicial, e não demonstra por meio de qualquer documento hábil, a 

regularidade do registro instalado no imóvel do autor. Com efeito, em que 

pese às alegações da defesa, é certo que o valor faturado supera em 

muito à média de consumo, não se apresentando plausível o 

reconhecimento do consumo das quantias de 7.004 kWh, inclusive quando 

o imóvel estava com o fornecimento suspenso. No mesmo sentido, 

entendo como confissão de que o produto apresentou defeito, ou ainda 

existiu falha na prestação do serviço, não podendo a parte autora ser 

responsabilizada. É certo que as concessionárias são obrigadas a prestar 

um serviço eficiente e adequado, a teor do que dispõe o artigo 37 da 
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Constituição Federal e 22 do Código de Defesa do Consumidor. Havendo 

defeito no medidor a concessionária deve detectar o problema no menor 

prazo possível e sanar a irregularidade, assumindo o ônus do mau 

funcionamento de equipamento que lhe pertence. Dessa forma, não 

comprovado que o consumidor efetivamente utilizou do serviço essencial 

na quantia faturada, a declaração da inexistência do débito é medida que 

se impõe. 3.2. DO DANO MORAL No que tange ao pedido de reparação a 

titulo de dano moral, entendo que a conduta da reclamada causou sim 

abalo moral a Reclamante, abalo esse passível de indenização, posto que 

as cobranças indevidas geram aborrecimentos diversos de mero 

dissabor, uma vez que frustam a relação de consumo e confiança entre a 

promovente e a Promovida. Havendo o ato ilícito, e verificado que a 

concessionária atua de forma ilegal e abusiva para obter pagamento de 

suposto débito pretérito coagindo o usuário ao pagamento, sob pena de 

suspensão do fornecimento de energia elétrica e negativação indevida, no 

caso dos autos, o prejuízo moral sofrido pela parte Reclamante é 

inconteste. O dano moral decorrente da indevida inscrição do nome do 

devedor em cadastro de maus pagadores deve ser ressarcido pelo dano 

moral independentemente da comprovação da ocorrência de efetivos 

prejuízos patrimoniais. Sobre o assunto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. 

TELEFONIA FIXA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

INDEVIDA NEGATIVAÇÃO EM SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. 

DANO MORAL CONFIGURADO, A ENSEJAR O DIREITO À REPARAÇÃO. 

REDUÇÃO VALOR INDENIZATÓRIO PARA MELHOR ATENDER À 

RAZOABILIDADE. RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO, 

PREJUDICADO O APELO ADESIVO. Restou incontroversa a ocorrência da 

negativação do nome da autora em serviço de proteção ao crédito, 

providência que se mostrou indevida, ante a constatação de que não 

havia débito pendente. O dano moral se apresenta inequívoco, diante do 

simples fato da anotação, ensejando o direito à reparação. Reputa-se mais 

razoável, no caso, a fixação do valor indenizatório em R$ 4.000,00, 

montante a ser corrigido a partir da prolação da sentença e acrescido de 

juros de mora a contar da citação. (TJ-SP - APL: 129595820108260032 SP 

0012959-58.2010.8.26.0032, Relator: Antonio Rigolin, Data de Julgamento: 

31/07/2012, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

31/07/2012) Portanto, restou-se comprovada a responsabilidade na 

conduta da reclamada, pois no sistema do C.D.C., é dever e risco 

profissional do fornecedor de serviços agir corretamente e segundo lhe 

permitem as normas jurídicas imperativas. Não assiste razão a parte ré 

quando diz sobre a inexistência de dano moral indenizável, pois não houve 

ilicitude da sua parte, mas o simples fato da reclamada ter negativado 

INDEVIDAMENTE o nome da reclamante junto ao SPC/SERASA/CARTÓRIO, 

já é suficiente para configurar o dano moral, pois é pacífico na nossa 

jurisprudência que o dano moral não depende de prova, bastando 

comprovação do fato que o causou, mesmo porque, o dano moral apenas 

é presumido, uma vez que é impossível adentrar na subjetividade do outro 

para aferir a sua dor e a sua mágoa. Sobre o assunto: DANO MORAL - 

NOME - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - PROVA DO EFETIVO PREJUÍZO - 

DESNECESSIDADE - VALOR - FIXAÇÃO. 1. A indevida inclusão de nome 

nos órgãos de proteção ao crédito, por dívida inexistente, configura ilícito 

indenizável. 2. A condenação por dano moral independe de prova do 

prejuízo efetivo, por estar relacionado com a afetação do estado de 

espírito daquele que foi ofendido em seu patrimônio imaterial, haja vista a 

repercussão negativa derivada da injusta inclusão de seu nome nos 

órgãos de proteção ao crédito. 3. Na fixação do dano moral, o julgador 

deve levar em conta o grau de constrangimento para a vítima e as 

possibilidades financeiras do ofensor, evitando estipular valor exagerado, 

a ensejar lucro fácil, ou irrisório, a ponto de não servir para coibir novas 

ocorrências.(TJ-MG - AC: 10145110211649001 MG , Relator: Guilherme 

Luciano Baeta Nunes, Data de Julgamento: 18/06/2013, Câmaras Cíveis / 

18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/06/2013) CIVIL E 

PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

PRELIMINAR DE FALTA DE REPRESENTAÇÃO - REJEIÇÃO - PRELIMINAR 

DE COISA JULGADA E FALTA DE INTERESSE DE AGIR - REJEIÇÃO - 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE - 

RESPONSABILIDADE DA EMPRESA DE TELEFONIA - DANO MORAL - 

PROVA DO PREJUÍZO - DESNECESSIDADE - VALOR DA INDENIZAÇÃO - 

CIRCUNSTÂNCIAS E PARÂMETROS NÃO OBSERVADOS - REDUÇÃO - 

CABIMENTO - RECURSO PROVIDO EM PARTE. - Estando a ré devidamente 

representada nos autos por procurador regularmente munido de mandato 

ad judicia outorgado por dois diretores, como autoriza o contrato social, 

não há se falar em falta de representação. - Não se configura coisa 

julgada se a causa de pedir na ação é distinta da causa de pedir da ação 

anterior. -Se as questões argüidas pela parte não foram apreciadas 

quando do julgamento de ações anteriores, cuja causa de pedir foi distinta, 

tal parte possui interesse de agir para propositura de nova ação que visa 

a apreciação de tais questões pelo Judiciário. - A simples negativação 

indevida enseja dano moral e direito à indenização, independente de 

qualquer outra prova, porque neste caso é presumida a ofensa à honra e 

ao bom nome do cidadão. - A suposta fraude de terceiro não isenta de 

responsabilidade o prestador de serviço, sendo que esta circunstância 

apenas influencia na fixação do valor da indenização. - Deve ser reduzido 

o valor da indenização quando incompatível com as circunstâncias do fato 

e com os parâmetros dos Tribunais. - Preliminares rejeitadas e recurso 

provido em parte.(TJ-MG - AC: 10145120646552001 MG , Relator: Márcia 

De Paoli Balbino, Data de Julgamento: 23/05/2013, Câmaras Cíveis / 17ª 

CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/06/2013) A Turma Recursal de 

Mato Grosso também tem entendimento nesse sentido: RECURSO 

INOMINADO - RELAÇÃO DE CONSUMO - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE 

RELAÇÃO JURÍDICA - INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO - 

INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - FRAUDE - 

AUSÊNCIA DE PROVAS DA CONTRATAÇÃO - DANO MORAL 

CARACTERIZADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E 

IMPROVIDO. A inscrição indevida do nome do autor nos órgãos de 

proteção ao crédito, é causa que enseja o recebimento de indenização por 

dano moral, uma vez que se trata de dano moral in re ipsa e, portanto, 

dispensa a comprovação da extensão dos danos experimentados. 

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, 

incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a 

negativação do nome do consumidor provar que houve a contratação, a 

contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento, o que não 

restou comprovado. Manutenção da sentença.RI 1135/2013, DR. 

MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES, TURMA RECURSAL ÚNICA, 

Julgado em 20/05/2014, Publicado no DJE 09/06/2014) Entretanto, é de se 

salientar que o prejuízo moral experimentado pela Reclamante deve ser 

ressarcido numa soma que não apenas compense a ele a dor e/ou 

sofrimento causado, mas especialmente deve atender às circunstâncias 

do caso em tela, tendo em vista as posses do ofensor e a situação 

pessoal do ofendido, exigindo-se a um só tempo, prudência, razoabilidade 

e severidade. A respeito do valor da indenização por dano moral, a 

orientação jurisprudencial e doutrinária é no sentido de que: No direito 

brasileiro, o arbitramento da indenização do dano moral ficou entregue ao 

prudente arbítrio do Juiz. Portanto, em sendo assim, desinfluente será o 

parâmetro por ele usado na fixação da mesma, desde que leve em conta a 

repercussão social do dano e seja compatível com a situação econômica 

das partes e, portanto, razoável. (Antônio Chaves, Responsabilidade Civil, 

atualização em matéria de responsabilidade por danos moral, publicada na 

RJ nº. 231, jan./97, p. 11). (grifei e negritei). A reparação civil possui um 

tríplice escopo: indenizatório, punitivo e pedagógico, devendo objetivar 

tanto a compensação do mal injusto experimentado pelo ofendido quanto a 

punição do causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato. 

Destarte, entendo que, no caso em análise, levando-se em conta a 

natureza da ofensa, a situação econômica da ofensora e do ofendido, 

bem como as circunstâncias em que os fatos se desenvolveram, plausível 

a fixação da indenização em R$10.000,00 (dez mil reais). 5. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, com fulcro no art. 269, inciso I, do Código de Processo 

Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, para, mantendo 

os efeitos da tutela: a) CONDENAR, a Reclamado ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, a pagar a quantia de 

R$10.000,00 (dez mil reais) à titulo de indenização por danos morais 

ocasionados ao Reclamante GERCINA BORGES LEAL DE AQUINO, valor 

com incidência de juros de 1% (um por cento) a partir da citação (artigos 

404 e 405 do Código Civil) e correção monetária pelo INPC devida a partir 

da data da publicação desta sentença (362 STJ) . Como consequência da 

presente sentença, DECLARO inexistente o débito de em discussão neste 

processo, mantendo os efeitos da tutela. Fica a parte condenada ciente de 

que, após o trânsito em julgado deste ato sentencial, se não houver o 

pagamento voluntário do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, incidirá 

multa de 10% (dez por cento) sobre o montante condenatório, nos termos 

do artigo 523 e seus parágrafos, do Novo Código de Processo Civil. Sem 

custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 
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9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Autos nº. 1001275-45.2018.811.0004 Pólo Ativo: CIBELE MARIA 

CONCEICAO LOPES Pólo Passivo: BANCO DO BRASIL S.A Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se 

da interpretação teleológica com mais liberdade como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade, 

amparada na Lei. (destaquei e negritei). Trata-se de ação de indenização 

por danos morais, e verifico que as partes transigiram sobre o objeto 

desta lide, conforme acordo apresentado cuja cláusulas estão 

devidamente regulares. Certo é que se mostra lícito às partes buscarem a 

finalização de demandas mediante concessões mútuas, inclusive, 

dispensando o magistrado de julgar as diversas questões postas nos 

autos, cabendo verificar apenas e tão-somente a satisfação dos 

requisitos formais do negócio jurídico, homologando a manifestação da 

vontade apresentada pelas partes. Com efeito, a sentença homologatória 

de conciliação ou de transação é título executivo judicial, possuindo ela 

eficácia da sentença com mérito. Assim, considerando o processo 

instruído para eventual homologação, merece acolhimento a pretensão das 

partes. Nesse sentido: APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ACORDO. 

HOMOLOGAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 

Celebrado acordo no bojo do processo de conhecimento é perfeitamente 

possível a sua extinção com resolução de mérito, nos termos do artigo 

269, inciso III, do Código de Processo Civil. (TJ-MG - AC: 

10349090240566002 MG , Relator: Tiago Pinto, Data de Julgamento: 

13/06/2013, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

21/06/2013) Assim, sendo a matéria desta lide relacionada a direito 

disponível e as partes são capazes, não verifico empecilho à 

homologação do acordo apresentado. Com efeito, o reclamado apresenta 

o comprovante de cumprimento do acordo, de modo que deve processo 

ser extinto pelo cumprimento da obrigação. 3. DISPOSITIVO Isto Posto, 

HOMOLOGO POR SENTENÇA o acordo efetuado entre as partes, para que 

surta seus efeitos jurídicos e legais, e consequentemente com fulcro no 

artigo 487,III do Novo Código de Processo Civil, SUGIRO QUE SEJA 

EXTINTO O PROCESSO, com resolução de mérito ante o cumprimento da 

obrigação. Após o trânsito, arquive-se. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011361-87.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO FERREIRA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUTE SOUZA OLIVEIRA OAB - MT0018250A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT0015483S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

VISTOS, Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 in fine da 

Lei nº 9.099/95. Decido. Executada opôs Embargos à Execução, versando 

em resumo sobre, nulidade da citação, proporcionalidade, enriquecimento 

sem causa e excesso na execução. Ofereceu ainda garantia do juízo no 

valor executado, solicitando a liberação dos valores constritos. A parte 

Embargada em sua impugnação requer que os presentes embargos sejam 

julgados improcedentes, com conseqüente levantamento do valor 

depositado em juízo. Inicialmente, insta salientar que o processo 

executório adota as regras dos artigos 52 e 53 da Lei nº 9.099/95 e, no 

que couber, a regra do Código de Processo Civil. A rigor, na execução da 

sentença, o devedor pode alegar em Embargos à Execução, apenas o 

disposto no artigo 52, inciso IX, da Lei nº 9.099/95, a saber: Art. 52. A 

execução da sentença processar-se-á no próprio Juizado, aplicando-se, 

no que couber, o disposto no Código de Processo Civil, com as seguintes 

alterações: (...) IX – o devedor poderá oferecer embargos, nos autos da 

execução, versando sobre: a) falta ou nulidade da citação no processo, 

se ele correu à revelia; b) manifesto excesso de execução; c) erro de 

cálculo; d) causa impeditiva, modificativa, ou extintiva da obrigação, 

superveniente à sentença. A redação do dispositivo em comento, não 

permite alargar a enumeração das matérias nele previstas para o 

cabimento de embargos à execução de sentença, seja pela literalidade do 

dispositivo, seja porque a própria natureza do processo de execução 

veda a ressurreição dos temas já debatidos e decididos no processo de 

conhecimento, que findou as incertezas até então existentes. Em respeito 

ao princípio da celeridade e no espírito das disposições dos arts. 42 e 49 

da Lei 9.099/95, a contagem do prazo para embargos deve ser a partir da 

ciência da penhora efetuada. Deste modo, tempestivos os embargos à 

execução interpostos. Concernente a nulidade de citação, da análise 

detida os autos verifica-se que o fato da citação ter ocorrido na filial e não 

na sede do Banco Réu, não foi insuficiente para os demais andamentos 

processuais, sendo certo que a citação foi válida, não havendo que se 

discutir tal nesta fase processual. Quanto ao suposto valor excessivo da 

presente execução, certo é que o montante apurado decorre do 

descumprimento de uma medida direcionada à parte, por afigurar-se como 

uma obrigação de fazer. Em face disso, restou incontroverso que a parte 

devedora efetivamente descumpriu a decisão judicial emanada em sede de 

liminar. Por conseguinte, fixada a multa diária em um patamar razoável, 

deixou a parte Executada de atender à determinação judicial, nada 

fazendo para alterar este valor, que corresponde a uma quantia módica 

perto dos estratosféricos lucros que aufere em suas atividades. Não há 

falar, também, em enriquecimento ilícito/ sem causa da parte Embargada, 

pois deveria, sim, a demandada cumprir com a determinação judicial, o que 

não fez, deixando correr o tempo, não importando o prejuízo que estava 

causando, somente agora se apercebendo do valor que resultou de sua 

injusta e grave omissão. Ademais, a decisão exeqüenda já se encontra 

coberta pelo manto da coisa julgada. Sendo assim, o presente embargos 

merecem total improcedência. DISPOSITIVO Pelo Exposto, e por tudo mais 

que dos autos consta, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE os embargos a execução de 

sentença, e, declaro subsistente a penhora. EXPEÇA-SE o competente 

alvará de levantamento em favor da Exequente ora Embargada. Ainda, 

considerando o pagamento em juízo, libera-se em face da embargante o 

valor constrito judicialmente. Submeto a presente decisum à homologação 

do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza 

Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000174-70.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN DE SOUZA CAVALCANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IZADORA LOPES NOGUEIRA REIS OAB - MT0021035A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Municipio de Barra do Garças (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039412/12/2018 Página 131 de 855



Autos nº 1000109-12.2017.811.0004 Pólo Ativo: WILLIAN DE SOUZA 

CAVALCANTE Pólo Passivo: MUNICIPIO DE BARRA DO GARÇAS Vistos, 

etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da 

Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Assim, que não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do 

art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Novo Código 

de Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção 

de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta 

qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO 

DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, onde suscita a parte autora em 

resumo, que a reclamada determinou que o autor cumprisse carga horária 

superior ao que devia, consumindo seus dias de descanso, e ao buscar 

seus direitos começou a sofrer perseguições, até que fora exonerado. 

Alega que não existiram faltas, mas que o Município se negou a entregar 

as folhas de pontos, pugnando por danos morais pela situação vexatória. 

Na contestação, a reclamada alega que o autor estava faltando o serviço 

continuadamente, onde queria cumprir o serviço nas condições que lhe 

desejava, e quanto aos xingamentos nas conversas foram reciprocas não 

havendo que se falar em dano moral. Pois bem, verifica-se pelos áudios 

anexados pelo próprio autor, que o mesmo se negava a cumprir o horário 

de expediente determinado pela ré, sendo que restou provado também 

pelos áudios que o autor se ausentava do serviço de forma constante. 

Entendo que os fatos por si só, não são capazes de ensejar danos 

morais, sendo que os xingamentos mútuos nem fora discutido na inicial, 

sendo que apesar de indevidos, certo que houve mutuo xingamentos, não 

sendo tal fato capaz de atingir a honra de nenhum interlocutores. Ainda, 

entendo que independentemente do motivo, apesar de aparentemente 

existir um motivo hábil, a reclamada poderia a qualquer momento exonerar 

o reclamado, visto que o vinculo contratual entre as partes, tal fato não 

configura abalo moral. Desse modo, entendo que a proporção da ação não 

é suficiente para caracterizar abalo moral na parte autora. Nesta senda, 

tenho que cada situação trazida ao conhecimento do judiciário deva ser 

sopesada de forma individual e cautelosa, sob pena de propiciarmos o 

fomento das ações reparatórias nesse sentido, concedendo verbas 

indenizatórias a toda pessoa que passe por uma desagradável situação 

em um acontecimento da vida que evidencie tão somente, mero dissabor, 

não retratando efetivamente o dever de reparar o “mal causado”. No que 

diz respeito ao dano moral, não verifico na espécie versada a sua 

ocorrência, pois não restou suficientemente comprovado que os 

envolvidos foram expostos a situação vexatória ou indigna. Se realmente 

houve difamações, calúnias ou injurias, o sistema correto para 

averiguação é a esfera penal. Não se pode esquecer que a sensibilidade 

exacerbada está fora da órbita do dano moral, devendo ser levado em 

conta que a frustração e a contrariedade, em certa medida, fazem parte 

da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre os 

amigos e até no ambiente familiar. A jurisprudência é neste sentido: O Juiz 

não pode desprezar as regras de experiência comum ao proferir a 

sentença. Vale dizer, o juiz deve valorizar e apreciar as provas dos autos, 

mas ao fazê-lo pode e deve servir-se da sua experiência e do que 

comumente acontece. (JTA 121/391 – apud, Código de Processo Civil 

Theotônio Negrão, notas ao artigo 335). (negritei). É certo que a 

Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso X, prevê que “são invioláveis a 

intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o 

direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua 

violação”, expressando claramente que pode ser objeto de reparação o 

chamado dano moral. Com efeito, a improcedência da ação se impõe. 4. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO 

PEDIDO INICIAL, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil, com resolução de mérito. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após trânsito 

em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza 

Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000308-97.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA SOUSA OLIVEIRA ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ARDUINI AZOLINI OAB - MT0021673A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAX DOMINI SERVICOS POSTUMOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAMELA STHEFANNY MARTINS MENEZES OAB - GO37635 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000308-97.2018.811.0004 Pólo Ativo: MARIA APARECIDA 

SOUSA OLIVEIRA ALMEIDA Pólo Passivo: PAX DOMINI SERVICOS 

POSTUMOS LTDA - EPP Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o 

relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 

2.1. PRELIMINARES Entendo que não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares e prejudiciais de 

mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil. 3. 

MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz 

adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso 

demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com 

mais liberdade, como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: 

"O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, 

quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, 

nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO MORAL E MATERIAL, onde a parte autora alega que sua 

mãe, falecida, pagava para a reclamada funerária conforme comprovantes 

e contrato em anexo. No entanto, a ré não arcou com as despesas 

fúnebres, alegando que a autora deveria pagar e posteriormente solicitar o 

ressarcimento, no entanto, a ré se nega a ressarcir as despesas, que 

conforme contrato anexo deveriam ter sido pagos pela ré. Na 

contestação, a Reclamada alega em preliminar ilegitimidade ativa, visto que 

a autora não comprovou ser a inventariante do de cujus, e no mérito que a 

autora conforme email em anexos, jamais solicitou ressarcimento, 

solicitando somente o cancelamento do contrato. Pois bem, quanto a 

ilegitimidade ativa, entendo que não se aplica, visto que a parte autora 

busca ressarcimento próprio, sendo certo que é legitima para figurar no 

polo ativo da ação. No mérito, entendo que independente se a autora 

solicitou de forma administrativa ou não o ressarcimento, é evidente o 

dever da ré de restituir o valor, visto que era previsto que tais despesas 

deveriam ter sido pagas pela reclamada. Assim, devido os danos materiais 

no valor de R$3.400,00 (três mil, e quatrocentos reais) em face da parte 

autora. Quanto aos danos morais, entendo que se for discutir o não 

cumprimento do contrato pela reclamada, deveria ter sido ingresso com o 

espolio do falecido, no entanto quanto a discussão de não restituição do 

valor pago pela autora, a reclamante não comprovou a solicitação de 

forma administrativa, o que não é capaz de ensejar dano moral. De modo 

que deixo de aplicar o referido dano. 4. DISPOSITIVO Diante do exposto, 
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SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro no art. 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, com resolução de mérito, para: 

a) CONDENAR a Reclamada PAX DOMINI SERVICOS POSTUMOS LTDA - 

EPP a pagar à quantia de R$ 3.400,00 (três mil, e quatrocentos reais) a 

Reclamante MARIA APARECIDA SOUSA OLIVEIRA ALMEIDA, a titulo de 

danos materiais, corrigidos monetariamente pelo INPC desde a publicação 

desta sentença (362 STJ) e juros moratórios de 1% desde a citação, 

tendo em vista que o valor esta atualizado até o ingresso da presente 

ação, conforme planilha apresentada pelo autor. b) SUGIRO 

IMPROCEDENCIA dos pedidos de danos morais. Após o trânsito em 

julgado, arquive-se. Sem custas e honorários, conforme disposto nos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001231-26.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO GONCALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001231-26.2018.811.0004 Pólo Ativo: DIEGO GONCALVES DA 

SILVA Pólo Passivo: TELEFONICA BRASIL S/A . Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. (destaquei e negritei). Da análise do processo, verifico 

que a parte autora requereu a desistência do processo, não havendo 

empecilho para acolher o pedido. De acordo com o artigo 487, inciso VIII, 

do Código de Processo Civil Brasileiro, extingue-se o processo sem 

julgamento do mérito: “VIII – homologar a desistência da ação”. Assim, 

desistindo à parte autora da ação, não há porque a mesma prosseguir, 

uma vez que esta se encerra no momento da homologação de sua 

desistência. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, 

VIII do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência da 

ação, e SUGIRO EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução do mérito.. 

Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei 

nº. 9.099/95). Revogo liminar eventualmente concedida. Arquive-se. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) 

LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 

40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), 

para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001245-10.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WILIAN GONCALVES BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR OAB - MT0009353A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001245-10.2018.811.0004 Pólo Ativo: WILIAN GONCALVES 

BORGES Pólo Passivo: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei 

nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de 

fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao 

bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, 

conhecendo diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado 

do feito nos termos do artigo 355, I, do Novo Código de Processo Civil. 

Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e 

testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura 

de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, onde afirma a parte autora 

que teve seu nome incluído indevidamente nos órgãos de proteção pela 

parte reclamada, pois jamais contratou qualquer serviço com a mesma. Na 

contestação a Reclamada, impugna genericamente os fatos alegados na 

inicial, aduzindo que a cobrança é devida, porém não apresenta nenhum 

documento apto a comprovar a origem do débito. Destarte, conquanto 

tenha a Reclamada alegado que não praticou ilícito ensejador de 

reparação por danos morais, não apresentou qualquer documento apto a 

provar a existência do débito que motivou a negativação, tais como, 

contrato assinado pelo Reclamante. Infere-se, portanto, que ocorreu a 

utilização indevida dos dados pessoais da parte Autora, resta, portanto, 

configurada a falha na prestação de serviço praticada pela parte 

reclamada, conforme descrito na inicial. No que concerne à reparação do 

dano, incide a responsabilidade objetiva. O Código de Defesa do 

Consumidor preceitua em seu art. 14 que “O fornecedor de serviços 

responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. Cumpre à prestadora de serviços agir com a 

diligência necessária a impedir fraudes que possam acarretar prejuízo aos 

seus clientes. Não há dúvida de que a conduta da parte requerida 

provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para 

caracterizar o dano moral, uma vez que a requerente teve o crédito 

abalado. Curial enfatizar que o entendimento doutrinário jurisprudencial 

predominante é no sentido de que a inclusão ou manutenção do nome nos 

cadastros restritivos de crédito gera, por si só, dano moral. A indevida 

inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito à indenização por 

dano moral, independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à 

reputação sofrida pela parte requerente. A título exemplificativo, 

transcrevo a seguinte ementa: APELAÇÃO CIVEL. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. TELEFONIA. CONTRATOS DE CONSUMO. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. 

DANO MORAL. A inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito 

constitui ilícito que gera dano moral in re ipsa que dispensa prova da lesão. 

- Reconhecida a inexistência da dívida impõe-se reparação por inscrição 

negativa indevida. DANO MORAL. QUANTIFICAÇÃO. MANUTENÇÃO. O 

valor da condenação por dano moral deve observar como balizadores o 

caráter reparatório e punitivo da condenação. Não há de que incorrer em 

excesso que leve ao enriquecimento sem causa, tampouco em valor que 

descure do caráter pedagógico-punitivo da medida. - A condenação em 

valor razoável ao caso concreto não merece reparo. RECURSO 

DESPROVIDO. (TJ-RS - AC: 70059336545 RS , Relator: João Moreno 

Pomar, Data de Julgamento: 18/09/2014, Décima Oitava Câmara Cível, Data 

de Publicação: Diário da Justiça do dia 23/09/2014) Contudo, analisando os 

documentos acostados a inicial, verifica-se que a parte reclamante possui 

outras restrições além da discutida no presente processo (Banco 

Bradesco e Verdurão Xavier), que não estão sendo discutidas em nenhum 
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processo, de modo que reputa-se legitima. O entendimento dos Tribunais 

Superiores é no sentido da ausência de danos morais em caso de legitima 

negativação preexistente (Súmula 385 STJ), no entanto considerando as 

negativações posteriores que também são legitimas não está sendo 

reconhecida a existência dos danos morais, pois caracteriza a figura do 

devedor contumaz. Nesse sentido: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. 

DEVEDOR CONTUMAZ. AUSÊNCIA DE DANO. INDENIZAÇÃO NÃO 

DEVIDA. VEDAÇÃO DE REFORMATIO EM PEJUS. Para que se proteja a 

honra, a imagem e o bom nome de uma pessoa, mister se faz que esta 

traga incólume tais atributos da personalidade. Assim, se a própria parte 

não cuida de proteger os pressupostos de sua moral, não há como cobrar 

de terceiros prejuízos por suposta e inexistente lesão. Não tento havido 

recurso da ré, impõe-se a manutenção da sentença, quanto ao valor da 

indenização, tendo em vista a vedação de reformatio in pejus. (TJ-MG - 

AC: 10011130002279001 MG, Relator: Pedro Bernardes, Data de 

Julgamento: 17/03/2015, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 30/03/2015) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA POR DANO 

MORAL. DEVEDOR CONTUMAZ. AUSÊNCIA DE DANO. INDENIZAÇÃO NÃO 

DEVIDA. - Para que se proteja a honra, a imagem e o bom nome de uma 

pessoa, mister se faz que esta traga incólume tais atributos da 

personalidade. Assim, se a própria parte não cuida de proteger os 

pressupostos de sua moral, não há como cobrar de terceiros prejuízos 

por suposta e inexistente lesão. (TJ-MG - AC: 10024101935195002 MG, 

Relator: Pedro Bernardes, Data de Julgamento: 26/03/2013, Câmaras 

Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/04/2013) Com efeito, 

forçoso reconhecer a inexistência de danos morais, pois ainda que a 

primeira negativação é ilegítima, existem outras que apesar de posteriores, 

são legitimas, de modo que impede a caracterização dos danos morais. 

Ressalto ainda que caso a anotação anterior seja legitima caberia a parte 

autora ter ingressado com apenas um processo, para discussão da 

mesma. 4. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO 

INICIAL, para: a) DECLARAR inexistência dos débitos em discussão neste 

processo. Sugiro improcedência dos pedidos de danos morais. Sem 

custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000167-78.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ZENILDO SILVA CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO(A))

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS OAB - SP273843 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000167-78.2018.811.0004 Pólo Ativo: ZENILDO SILVA 

CARVALHO Pólo Passivo: VIA VAREJO S/A - ZURICH MINAS BRASIL 

SEGUROS S/A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos 

termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. 

PRELIMINARES Entendo que não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares e prejudiciais de 

mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo 

Civil. 2.2. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra 

que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e 

equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de fato já está 

satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao bojo dos autos, 

e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, conhecendo 

diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado do feito nos 

termos do artigo 355, I, do Novo Código de Processo Civil. Nesse contexto, 

sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e testemunhal para 

deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura de cerceamento 

de defesa. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E 

MORAL, onde em resumo, alega o Reclamante que adquiriu um aparelho 

celular da Reclamada, sendo que após apresentar defeito, por queda 

acidental, conforme seguro contratado, pagou a franquia e encaminhou 

para a assistência (29.11.2017) e mais de 60 dias após (01.02.2018) 

ainda não retornou ou foi restituído o produto. A empresa ZURICH alega 

que a culpa é exclusiva do autor, visto que deveria ter retornado para 

buscar o reembolso, e não o fez. A ré Via Varejo, alega em preliminar 

ilegitimidade e incompetência por necessidade de perícia, e no mérito que o 

autor não comprovou os fatos alegados, pugnando pela improcedência. 

Inicialmente, entendo que a responsabilidade das reclamadas é solidária, 

nos termos do CDC. Pois bem, pelos documentos apresentados no 

processo, verifico que a parte autora comprova a compra do produto e o 

envio para a assistência, sendo que o período (02 meses) é superior ao 

previsto no mandamento consumerista, e a ré ainda não teria resolvido a 

situação do autor. Assim, entendo que os pedidos iniciais devem ser 

parcialmente acolhidos. Quanto ao aparelho celular, entendo que deve ser 

condenada a reclamada a devolução do valor do produto, que tange 

R$900,70 (novecentos reais e setenta centavos). 2.3. DANO MORAL 

Quanto ao pedido de dano moral, é clara a ofensa aos direitos do 

consumidor que se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de 

Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir 

a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, 

consideradas de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão 

constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 

48 das Disposições Transitórias. Ademais, tenho que, considerando o 

transtorno sofrido pela parte Reclamante e o caráter punitivo-pedagógico 

aplicado à Reclamada, que poderia ter solucionado o conflito 

administrativamente, sem que o conflito precisasse chegar ao Judiciário, 

tenho que é cabível a indenização por danos morais. Não há olvidar que, 

como vem decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a 

mágoa ou a irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de 

indenização por dano moral. Reputa-se assim existente a relação jurídica 

obrigacional entre as partes, restando inequívoca a obrigação de reparar 

o dano causado. Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato 

ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), 

assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do 

dano (artigo 944). Assim, no que concerne a fixação do valor que 

corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na 

causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 9.000,00 (nove mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. 3. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil (2016), SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, para: a) 

CONDENAR, as Reclamadas, solidariamente, VIA VAREJO S/A e ZURICH 

MINAS BRASIL SEGUROS S/A a pagar a quantia de R$9.000,00 (nove mil 

reais) à titulo de indenização por danos morais ocasionados ao 

Reclamante ZENILDO SILVA CARVALHO, valor com incidência de juros de 

1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (artigos 404 e 405 do 

Código Civil) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data da 

publicação desta sentença (362 STJ) . B) CONDENAR as Reclamadas, 

solidariamente, ao pagamento da quantia de R$900,70 (novecentos reais e 
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setenta centavos) a autora, a titulo de danos materiais, valor com 

incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação 

(artigos 404 e 405 do Código Civil) e correção monetária pelo INPC devida 

a partir da data da publicação desta sentença (362 STJ) C) Revogo os 

efeitos da tutela a partir desta decisão. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza 

Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000187-69.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL CESAR DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO CORBUCCI OAB - MT0015002A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

RUBENS GASPAR SERRA OAB - SP119859 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000187-69.2018.811.0004 Pólo ativo: RAFAEL CESAR DUARTE 

Pólo passivo: TIM CELULAR S.A. Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado 

o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 

2.1. PRELIMINARES Não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 3. 

MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz 

adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso 

demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com 

mais liberdade, como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: 

"O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, 

quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, 

nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 

produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

MORAL, em que a parte autora alega que teve lançado indevidamente seu 

nome nos órgãos de restrição pela empresa ré, visto que inicialmente teve 

seus documentos fraudados, resguardando-se conforme boletim de 

ocorrência em anexo, sendo surpreendido com a negativação em 

discussão, visto que nunca contratou a reclamada. Na contestação, a 

Reclamada alega que inexiste dever de indenizar, porém não apresenta 

nenhum documento apto a comprovar a origem da divida, visto que o 

contrato apresentado no corpo da petição, visivelmente possui assinatura 

diversa da parte autora. Infere-se, portanto, que ocorreu a utilização 

indevida dos dados pessoais da parte Autora, restando configurada a 

falha na prestação de serviço praticada pela parte reclamada, visto que a 

ela caberia a analise dos documentos a fim de evitar esse tipo de 

ocorrência. No que concerne à reparação do dano, incide a 

responsabilidade objetiva. O Código de Defesa do Consumidor preceitua 

em seu art. 14 que “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. Não há dúvida de que a conduta da parte requerida 

provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para 

caracterizar o dano moral, uma vez que a requerente teve o crédito 

abalado. Curial enfatizar que o entendimento doutrinário jurisprudencial 

predominante é no sentido de que a inclusão ou manutenção do nome nos 

cadastros restritivos de crédito gera, por si só, dano moral. A indevida 

inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito à indenização por 

dano moral, independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à 

reputação sofrida pela parte requerente. Nesse sentido: APELAÇÃO 

CIVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TELEFONIA. CONTRATOS 

DE CONSUMO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA. 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. A inscrição indevida em 

cadastros restritivos de crédito constitui ilícito que gera dano moral in re 

ipsa que dispensa prova da lesão. - Reconhecida a inexistência da dívida 

impõe-se reparação por inscrição negativa indevida. DANO MORAL. 

QUANTIFICAÇÃO. MANUTENÇÃO. O valor da condenação por dano moral 

deve observar como balizadores o caráter reparatório e punitivo da 

condenação. Não há de que incorrer em excesso que leve ao 

enriquecimento sem causa, tampouco em valor que descure do caráter 

pedagógico-punitivo da medida. - A condenação em valor razoável ao 

caso concreto não merece reparo. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - AC: 

70059336545 RS , Relator: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 

18/09/2014, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 23/09/2014) A Turma Recursal de Mato Grosso também tem 

entendimento nesse sentido: RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE 

CONSUMO - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - 

INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO - INEXISTÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - FRAUDE - AUSÊNCIA DE PROVAS 

DA CONTRATAÇÃO - DANO MORAL CARACTERIZADO - SENTENÇA 

MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A inscrição indevida do 

nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, é causa que enseja o 

recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano 

moral in re ipsa e, portanto, dispensa a comprovação da extensão dos 

danos experimentados. Havendo alegação de inexistência de relação 

jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços 

que requereu a negativação do nome do consumidor provar que houve a 

contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento, 

o que não restou comprovado. Manutenção da sentença.RI 1135/2013, 

DR. MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES, TURMA RECURSAL 

ÚNICA, Julgado em 20/05/2014, Publicado no DJE 09/06/2014) Entretanto, é 

de se salientar que o prejuízo moral experimentado pela Reclamante deve 

ser ressarcido numa soma que não apenas compense a ele a dor e/ou 

sofrimento causado, mas especialmente deve atender às circunstâncias 

do caso em tela, tendo em vista as posses do ofensor e a situação 

pessoal do ofendido, exigindo-se a um só tempo, prudência, razoabilidade 

e severidade. A respeito do valor da indenização por dano moral, a 

orientação jurisprudencial e doutrinária é no sentido de que: No direito 

brasileiro, o arbitramento da indenização do dano moral ficou entregue ao 

prudente arbítrio do Juiz. Portanto, em sendo assim, desinfluente será o 

parâmetro por ele usado na fixação da mesma, desde que leve em conta a 

repercussão social do dano e seja compatível com a situação econômica 

das partes e, portanto, razoável. (Antônio Chaves, Responsabilidade Civil, 

atualização em matéria de responsabilidade por danos moral, publicada na 

RJ nº. 231, jan./97, p. 11). (grifei e negritei). A reparação civil possui um 

tríplice escopo: indenizatório, punitivo e pedagógico, devendo objetivar 

tanto a compensação do mal injusto experimentado pelo ofendido quanto a 

punição do causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato. 

Verifico que as demais negativações existentes foram ingressadas com 

outras ações, sendo certo que a única que cabe indenização é a 

presente, pois caberia a autora ter ingressado com apenas uma ação para 

discutir todos os débitos. Destarte, entendo que, no caso em análise, 

levando-se em conta a natureza da ofensa, a situação econômica da 

ofensora e do ofendido, bem como as circunstâncias em que os fatos se 

desenvolveram, plausível a fixação da indenização em R$10.000,00 (dez 

mil reais). 4. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso 

I, do Código de Processo Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO 

PEDIDO INICIAL, mantendo os efeitos da tutela, para: a)CONDENAR, o 

Reclamado TIM CELULAR S.A. a pagar a quantia de R$10.000,00 (dez mil 

reais) à titulo de indenização por danos morais ocasionados ao 

Reclamante RAFAEL CESAR DUARTE valor com incidência de juros de 1% 

(um por cento)ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e 

correção monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta 

sentença (Súmula 362 STJ). Como consequência da presente sentença, 

DECLARO inexistente a relação jurídica entre as partes, em discussão 
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nesse processo. Fica a parte condenada ciente de que, após o trânsito 

em julgado deste ato sentencial, se não houver o pagamento voluntário do 

débito, no prazo de 15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) 

sobre o montante condenatório, nos termos do artigo 523 e seus 

parágrafos, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza 

Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000186-84.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JIUNEI VEIGA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATRICE PEREIRA DA SILVA GOMES OAB - MT0009641A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000186-84.2018.811.0004 Pólo Ativo: JIUNEI VEIGA DOS 

SANTOS Pólo Passivo: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos 

termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. 

PRELIMINARES Verifico que não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos 

mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa 

e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de fato já está 

satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao bojo dos autos, 

e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, conhecendo 

diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado do feito nos 

termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Nesse contexto, sem 

dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e testemunhal para 

deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura de cerceamento 

de defesa. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR MORAIS, onde em 

resumo alega a parte autora que na data de 12.06.2017, requereu a 

transferência da fatura de energia do imóvel que aluga, estando todas 

faturas pagas devidamente, mas que posteriormente viajou e quando 

retornou teve ciência da suspensão da sua energia, e ao ir tentar resolver 

a situação com a ré, a mesma alegou que não tinha como mandar ativar os 

serviços, visto que em seu sistema já constavam ativos. Dito isto, gravou 

um vídeo onde comprovou que seu fornecimento estava desativado, e 

efetivou o ligação de forma manual, visto que a ré se negou a fazê-lo. Na 

contestação, a ré alegou que a titular era pessoa de nome Rayanny, e que 

a mesma solicitou a suspensão do fornecimento na data de 09.06.2017, e 

que portanto a suspensão em 16.06.2017 fora devida, pugnando pela 

improcedência da inicial. Pois bem, evidente que se a titular anterior 

solicitou a suspensão do fornecimento da energia, mas o autor regularizou 

a situação antes da interrupção do serviço, não haveria motivo para a 

reclamada interromper o serviço, visto que já estava em titularidade do 

nome do autor. Assim, evidente a falha da prestação do serviço, visto que 

após reclamação do autor, se negou a verificar do fornecimento da 

energia, permanecendo o autor sem energia até sua religação própria. 3.1 

. DANOS MORAIS No que tange ao pedido de reparação a titulo de dano 

moral, entendo que a conduta da reclamada causou sim abalo moral ao 

Reclamante, abalo esse passível de indenização, posto que a suspensão 

indevida do fornecimento de energia lhe causou prejuízos diversos de 

mero dissabor. Nesse sentido: EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. SÚMULA Nº 

192 DO TJRJ. FATURA QUITADA. CORTE DE ENERGIA INDEVIDO. 

SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. DANO MORAL IN RE IPSA. A instalação e 

localização do aparelho medidor, bem como sua manutenção e aferição, 

são tarefas de responsabilidade da distribuidora de energia (cf. arts. 73 e 

77 da Resolução Aneel nº 414/2010). Verbete da Súmula nº 192 deste 

Tribunal de Justiça, ¿A indevida interrupção na prestação de serviços 

essenciais de água, energia elétrica, telefone e gás configura dano 

moral¿. Dano moral in re ipsa. Negado provimento ao recurso. (TJ-RJ - 

APL: 00013246320138190002 RJ 0001324-63.2013.8.19.0002, Relator: 

DES. ANDREA FORTUNA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 30/03/2015, 

VIGÉSIMA QUINTA CAMARA CIVEL/ CONSUMIDOR, Data de Publicação: 

01/04/2015 00:00) EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. SÚMULA Nº 192 DO TJRJ. 

FATURA QUITADA. CORTE DE ENERGIA INDEVIDO. SERVIÇO PÚBLICO 

ESSENCIAL. DANO MORAL IN RE IPSA. A instalação e localização do 

aparelho medidor, bem como sua manutenção e aferição, são tarefas de 

responsabilidade da distribuidora de energia (cf. arts. 73 e 77 da 

Resolução Aneel nº 414/2010). Verbete da Súmula nº 192 deste Tribunal 

de Justiça, ¿A indevida interrupção na prestação de serviços essenciais 

de água, energia elétrica, telefone e gás configura dano moral¿. Dano 

moral in re ipsa. Negado provimento ao recurso. (TJ-RJ - APL: 

00045719320108190087 RJ 0004571-93.2010.8.19.0087, Relator: DES. 

ANDREA FORTUNA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 09/03/2015, VIGÉSIMA 

QUINTA CAMARA CIVEL/ CONSUMIDOR, Data de Publicação: 11/03/2015 

00:00) A respeito do valor da indenização por dano moral, a orientação 

jurisprudencial e doutrinária é no sentido de que: No direito brasileiro, o 

arbitramento da indenização do dano moral ficou entregue ao prudente 

arbítrio do Juiz. Portanto, em sendo assim, desinfluente será o parâmetro 

por ele usado na fixação da mesma, desde que leve em conta a 

repercussão social do dano e seja compatível com a situação econômica 

das partes e, portanto, razoável. (Antônio Chaves, Responsabilidade Civil, 

atualização em matéria de responsabilidade por danos moral, publicada na 

RJ nº. 231, jan./97, p. 11). (grifei e negritei). A reparação civil possui um 

tríplice escopo: indenizatório, punitivo e pedagógico, devendo objetivar 

tanto a compensação do mal injusto experimentado pelo ofendido quanto a 

punição do causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato. 

Destarte, entendo que, no caso em análise, levando-se em conta a 

natureza da ofensa, a situação econômica da ofensora e do ofendido, 

bem como as circunstâncias em que os fatos se desenvolveram, plausível 

a fixação da indenização em R$10.000,00 (dez mil reais). 4. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, 

nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, com 

resolução de mérito, para: a) CONDENAR, a Reclamada ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, a pagar a quantia de 

10.000,00 (dez mil reais) à titulo de indenização por danos morais 

ocasionados a Reclamante JIUNEI VEIGA DOS SANTOS, valor com 

incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação 

(artigos 404 e 405 do Código Civil) e correção monetária pelo INPC devida 

a partir da data da publicação desta sentença (Súmula 362 STJ). Sem 

custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Após o trânsito, arquive-se. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000692-94.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOVILEI MARIA DE SOUSA MARQUES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ADALBERTO SOTO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO CESAR SIMOES FARIA OAB - MT0021760A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº. 1000692-94.2017.811.0004 Pólo Ativo: JOVILEI MARIA DE 

SOUSA MARQUES Pólo Passivo: JOSE ADALBERTO SOTO Vistos, etc. 1 . 
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RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se 

da interpretação teleológica com mais liberdade como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade, 

amparada na Lei. (destaquei e negritei). Trata-se de ação de indenização 

por danos morais, e verifico que as partes transigiram sobre o objeto 

desta lide, conforme acordo apresentado cuja cláusulas estão 

devidamente regulares. Certo é que se mostra lícito às partes buscarem a 

finalização de demandas mediante concessões mútuas, inclusive, 

dispensando o magistrado de julgar as diversas questões postas nos 

autos, cabendo verificar apenas e tão-somente a satisfação dos 

requisitos formais do negócio jurídico, homologando a manifestação da 

vontade apresentada pelas partes. Com efeito, a sentença homologatória 

de conciliação ou de transação é título executivo judicial, possuindo ela 

eficácia da sentença com mérito. Assim, considerando o processo 

instruído para eventual homologação, merece acolhimento a pretensão das 

partes. Nesse sentido: APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ACORDO. 

HOMOLOGAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 

Celebrado acordo no bojo do processo de conhecimento é perfeitamente 

possível a sua extinção com resolução de mérito, nos termos do artigo 

269, inciso III, do Código de Processo Civil. (TJ-MG - AC: 

10349090240566002 MG , Relator: Tiago Pinto, Data de Julgamento: 

13/06/2013, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

21/06/2013) Assim, sendo a matéria desta lide relacionada a direito 

disponível e as partes são capazes, não verifico empecilho à 

homologação do acordo apresentado. Com efeito, superado o prazo de 

cumprimento do acordo, e as partes não manifestando quanto a eventual 

descumprimento, certo que o processo deverá ser extinto pelo 

cumprimento da obrigação. 3. DISPOSITIVO Isto Posto, HOMOLOGO POR 

SENTENÇA o acordo efetuado entre as partes, para que surta seus 

efeitos jurídicos e legais, e consequentemente com fulcro no artigo 487,III 

do Novo Código de Processo Civil, SUGIRO QUE SEJA EXTINTO O 

PROCESSO, com resolução de mérito ante o cumprimento da obrigação. 

Expeça-se eventual alvará em favor da parte requerente não conta 

informada aos autos. Após o trânsito, arquive-se. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001079-12.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANE DOS SANTOS MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001079-12.2017.811.0004 Pólo ativo: SILVANE DOS SANTOS 

MATOS Pólo passivo: TELEFONICA BRASIL S/A Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/99. 2. FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO, oferecido parte Reclamada, alegando existência de 

OMISSAO na sentença proferida sob argumento que os pedidos danos 

morais não foram fundamentados, vez que . Em análise às circunstâncias 

e elementos dos autos, entendo que as razões expostas nos embargos 

de declaração não encontram guarida. Isso porque, a teor do que dispõe o 

art. 48 da Lei 9.099/95 caberão embargos de declaração quando, na 

sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou 

dúvida. Configura-se OMISSÃO a ausência de pronunciamento judicial, por 

algum lapso, sobre algum ponto que devia ter se pronunciado. No caso, os 

danos morais concedidos à parte autora foi devidamente fundamentado 

inclusive, com entendimento jurisprudencial, somados à livre apreciação e 

convencimento desde juízo amparado na legislação vigente, tudo 

conforme sentença proferida. No mais, não se trata de OMISSÂO a 

pretensão do Embargante e sim, de insatisfação com a sentença, a qual o 

Recurso Inominado é o recurso devido. Sendo que os Embargos 

apresentados tem função apenas protelatória. Dessa forma, não há que 

se falar em OMISSÃO, vício previsto no artigo 1.022, II do NCPC, devendo 

os presentes embargos ser rejeitados. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, 

recebo o presente EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITO 

INFRINGENTES, e os REJEITO, mantendo a sentença proferida. Transitada 

em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001385-44.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SINVAL AIRES FERREIRA JUNIOR (REQUERENTE)

AQUARELA COMERCIO DE DOCES E FESTAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUNIO CESAR COELHO DA SILVA OAB - MT0019199A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO MANOEL GEHM (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001385-44.2018.811.0004 Pólo ativo: AQUARELA COMERCIO 

DE DOCES E FESTAS LTDA - ME Pólo passivo: JOAO MANOEL GEHM 

Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38, 

da Lei 9.099/99. 2. FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO, oferecido parte autora, alegando existência de 

OBSCURIDADE e CONTRADIÇÃO, na sentença proferida sob argumento 

de que restou confuso sobres os indeferimentos da sua petição e 

indeferimento do envio dos autos a vara da justiça comum. Em análise às 

circunstâncias e elementos dos autos, entendo que as razões expostas 

nos embargos de declaração não encontram guarida. Isso porque, a teor 

do que dispõe o art. 48 da Lei 9.099/95 caberão embargos de declaração 

quando, na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, 

omissão ou dúvida. No caso, a parte não tem nenhum fundamento apto a 

constituir os presentes embargos, visto que os motivos já foram todos 

opostos na decisão, e ainda é certo que a justiça comum tramita com 

autos físicos e a presente com autos eletrônicos, sendo certo a 

impossibilidade de encaminhamento de tal, cabendo ao autor ingressar no 

juízo que entender pertinente. No mais, a insatisfação com a sentença, 

cabe o Recurso Inominado, devendo os presentes embargos ser 

rejeitados. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, recebo o presente 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e os REJEITO, mantendo a sentença 

proferida. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) 

LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 

40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), 

para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001136-93.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA DA SILVA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA OAB - MT0023047A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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Autos nº 1001136-93.2018.811.0004 Pólo ativo: DANIELA DA SILVA 

RODRIGUES Pólo passivo: CLARO S.A. Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 
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FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES De proêmio acolho a retificação do 

nome da parte reclamada para CLARO S/A. Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo 

Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de 

fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao 

bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, 

conhecendo diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado 

do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil(2016). 

Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e 

testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura 

de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO MORAL, em que a parte 

autora alega que teve lançado indevidamente seu nome nos órgãos de 

restrição no valor de R$82,18, visto que nunca contratou a reclamada. Na 

contestação, a Reclamada alega que inexiste dever de indenizar, porém 

não apresenta nenhum documento apto a comprovar a origem da divida, 

como contrato de origem da divida. Infere-se, portanto, que ocorreu a 

utilização indevida dos dados pessoais da parte Autora, restando 

configurada a falha na prestação de serviço praticada pela parte 

reclamada, visto que a ela caberia a analise dos documentos a fim de 

evitar esse tipo de ocorrência. No que concerne à reparação do dano, 

incide a responsabilidade objetiva. O Código de Defesa do Consumidor 

preceitua em seu art. 14 que “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. Não há dúvida de que a conduta da parte requerida 

provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para 

caracterizar o dano moral, uma vez que a requerente teve o crédito 

abalado. Curial enfatizar que o entendimento doutrinário jurisprudencial 

predominante é no sentido de que a inclusão ou manutenção do nome nos 

cadastros restritivos de crédito gera, por si só, dano moral. A indevida 

inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito à indenização por 

dano moral, independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à 

reputação sofrida pela parte requerente. Nesse sentido: APELAÇÃO 

CIVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TELEFONIA. CONTRATOS 

DE CONSUMO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA. 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. A inscrição indevida em 

cadastros restritivos de crédito constitui ilícito que gera dano moral in re 

ipsa que dispensa prova da lesão. - Reconhecida a inexistência da dívida 

impõe-se reparação por inscrição negativa indevida. DANO MORAL. 

QUANTIFICAÇÃO. MANUTENÇÃO. O valor da condenação por dano moral 

deve observar como balizadores o caráter reparatório e punitivo da 

condenação. Não há de que incorrer em excesso que leve ao 

enriquecimento sem causa, tampouco em valor que descure do caráter 

pedagógico-punitivo da medida. - A condenação em valor razoável ao 

caso concreto não merece reparo. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - AC: 

70059336545 RS , Relator: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 

18/09/2014, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 23/09/2014) A Turma Recursal de Mato Grosso também tem 

entendimento nesse sentido: RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE 

CONSUMO - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - 

INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO - INEXISTÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - FRAUDE - AUSÊNCIA DE PROVAS 

DA CONTRATAÇÃO - DANO MORAL CARACTERIZADO - SENTENÇA 

MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A inscrição indevida do 

nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, é causa que enseja o 

recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano 

moral in re ipsa e, portanto, dispensa a comprovação da extensão dos 

danos experimentados. Havendo alegação de inexistência de relação 

jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços 

que requereu a negativação do nome do consumidor provar que houve a 

contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento, 

o que não restou comprovado. Manutenção da sentença.RI 1135/2013, 

DR. MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES, TURMA RECURSAL 

ÚNICA, Julgado em 20/05/2014, Publicado no DJE 09/06/2014) Entretanto, é 

de se salientar que o prejuízo moral experimentado pela Reclamante deve 

ser ressarcido numa soma que não apenas compense a ele a dor e/ou 

sofrimento causado, mas especialmente deve atender às circunstâncias 

do caso em tela, tendo em vista as posses do ofensor e a situação 

pessoal do ofendido, exigindo-se a um só tempo, prudência, razoabilidade 

e severidade. A respeito do valor da indenização por dano moral, a 

orientação jurisprudencial e doutrinária é no sentido de que: No direito 

brasileiro, o arbitramento da indenização do dano moral ficou entregue ao 

prudente arbítrio do Juiz. Portanto, em sendo assim, desinfluente será o 

parâmetro por ele usado na fixação da mesma, desde que leve em conta a 

repercussão social do dano e seja compatível com a situação econômica 

das partes e, portanto, razoável. (Antônio Chaves, Responsabilidade Civil, 

atualização em matéria de responsabilidade por danos moral, publicada na 

RJ nº. 231, jan./97, p. 11). (grifei e negritei). A reparação civil possui um 

tríplice escopo: indenizatório, punitivo e pedagógico, devendo objetivar 

tanto a compensação do mal injusto experimentado pelo ofendido quanto a 

punição do causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato. 

Verifico que as demais negativações existentes foram ingressadas com 

outras ações, sendo certo que a única que cabe indenização é a 

presente, pois caberia a autora ter ingressado com apenas uma ação para 

discutir todos os débitos. Destarte, entendo que, no caso em análise, 

levando-se em conta a natureza da ofensa, a situação econômica da 

ofensora e do ofendido, bem como as circunstâncias em que os fatos se 

desenvolveram, plausível a fixação da indenização em R$10.000,00 (dez 

mil reais). 4. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso 

I, do Código de Processo Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO 

PEDIDO INICIAL, para: a)CONDENAR, o Reclamado CLARO S.A. a pagar a 

quantia de R$10.000,00 (dez mil reais) à titulo de indenização por danos 

morais ocasionados ao Reclamante DANIELA DA SILVA RODRIGUES valor 

com incidência de juros de 1% (um por cento)ao mês, a partir do evento 

danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo INPC devida a partir 

da data da publicação desta sentença (Súmula 362 STJ). Como 

consequência da presente sentença, DECLARO inexistente a relação 

jurídica entre as partes, em discussão nesse processo. Fica a parte 

condenada ciente de que, após o trânsito em julgado deste ato sentencial, 

se não houver o pagamento voluntário do débito, no prazo de 15 (quinze) 

dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o montante 

condenatório, nos termos do artigo 523 e seus parágrafos, do Novo 

Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme disposto 

nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de 

Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. 

(assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. 

Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo 

(a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000010-08.2018.8.11.0004
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Magistrado(s):
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Autos nº 1000010-08.2018.811.0004 Pólo ativo: LINDOLFO COSTA 

SOARES Pólo passivo: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES S/A 

Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 

38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES De proêmio 

acolho a retificação do nome da parte reclamada para CLARO S/A. Não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 
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competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A 

inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os 

fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o 

Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, 

como forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 

produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

MORAL, em que a parte autora alega que teve lançado indevidamente seu 

nome nos órgãos de restrição no valor de R$373,64, visto que nunca 

contratou a reclamada. Na contestação, a Reclamada alega que inexiste 

dever de indenizar, porém não apresenta nenhum documento apto a 

comprovar a origem da divida, como contrato de origem da divida. 

Infere-se, portanto, que ocorreu a utilização indevida dos dados pessoais 

da parte Autora, restando configurada a falha na prestação de serviço 

praticada pela parte reclamada, visto que a ela caberia a analise dos 

documentos a fim de evitar esse tipo de ocorrência. No que concerne à 

reparação do dano, incide a responsabilidade objetiva. O Código de 

Defesa do Consumidor preceitua em seu art. 14 que “O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Não há dúvida de que a conduta 

da parte requerida provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão 

suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a requerente teve 

o crédito abalado. Curial enfatizar que o entendimento doutrinário 

jurisprudencial predominante é no sentido de que a inclusão ou 

manutenção do nome nos cadastros restritivos de crédito gera, por si só, 

dano moral. A indevida inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito 

à indenização por dano moral, independentemente da prova objetiva do 

abalo à honra e à reputação sofrida pela parte requerente. Nesse sentido: 

APELAÇÃO CIVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TELEFONIA. 

CONTRATOS DE CONSUMO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DA 

DÍVIDA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. A inscrição indevida 

em cadastros restritivos de crédito constitui ilícito que gera dano moral in 

re ipsa que dispensa prova da lesão. - Reconhecida a inexistência da 

dívida impõe-se reparação por inscrição negativa indevida. DANO MORAL. 

QUANTIFICAÇÃO. MANUTENÇÃO. O valor da condenação por dano moral 

deve observar como balizadores o caráter reparatório e punitivo da 

condenação. Não há de que incorrer em excesso que leve ao 

enriquecimento sem causa, tampouco em valor que descure do caráter 

pedagógico-punitivo da medida. - A condenação em valor razoável ao 

caso concreto não merece reparo. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - AC: 

70059336545 RS , Relator: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 

18/09/2014, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 23/09/2014) A Turma Recursal de Mato Grosso também tem 

entendimento nesse sentido: RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE 

CONSUMO - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - 

INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO - INEXISTÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - FRAUDE - AUSÊNCIA DE PROVAS 

DA CONTRATAÇÃO - DANO MORAL CARACTERIZADO - SENTENÇA 

MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A inscrição indevida do 

nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, é causa que enseja o 

recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano 

moral in re ipsa e, portanto, dispensa a comprovação da extensão dos 

danos experimentados. Havendo alegação de inexistência de relação 

jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços 

que requereu a negativação do nome do consumidor provar que houve a 

contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento, 

o que não restou comprovado. Manutenção da sentença.RI 1135/2013, 

DR. MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES, TURMA RECURSAL 

ÚNICA, Julgado em 20/05/2014, Publicado no DJE 09/06/2014) Entretanto, é 

de se salientar que o prejuízo moral experimentado pela Reclamante deve 

ser ressarcido numa soma que não apenas compense a ele a dor e/ou 

sofrimento causado, mas especialmente deve atender às circunstâncias 

do caso em tela, tendo em vista as posses do ofensor e a situação 

pessoal do ofendido, exigindo-se a um só tempo, prudência, razoabilidade 

e severidade. A respeito do valor da indenização por dano moral, a 

orientação jurisprudencial e doutrinária é no sentido de que: No direito 

brasileiro, o arbitramento da indenização do dano moral ficou entregue ao 

prudente arbítrio do Juiz. Portanto, em sendo assim, desinfluente será o 

parâmetro por ele usado na fixação da mesma, desde que leve em conta a 

repercussão social do dano e seja compatível com a situação econômica 

das partes e, portanto, razoável. (Antônio Chaves, Responsabilidade Civil, 

atualização em matéria de responsabilidade por danos moral, publicada na 

RJ nº. 231, jan./97, p. 11). (grifei e negritei). A reparação civil possui um 

tríplice escopo: indenizatório, punitivo e pedagógico, devendo objetivar 

tanto a compensação do mal injusto experimentado pelo ofendido quanto a 

punição do causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato. 

Verifico que as demais negativações existentes foram ingressadas com 

outras ações, sendo certo que a única que cabe indenização é a 

presente, pois caberia a autora ter ingressado com apenas uma ação para 

discutir todos os débitos. Destarte, entendo que, no caso em análise, 

levando-se em conta a natureza da ofensa, a situação econômica da 

ofensora e do ofendido, bem como as circunstâncias em que os fatos se 

desenvolveram, plausível a fixação da indenização em R$10.000,00 (dez 

mil reais). 4. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso 

I, do Código de Processo Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO 

PEDIDO INICIAL, para: a)CONDENAR, o Reclamado EMBRATEL TV SAT 

TELECOMUNICACOES S/A. a pagar a quantia de R$10.000,00 (dez mil 

reais) à titulo de indenização por danos morais ocasionados ao 

Reclamante LINDOLFO COSTA SOARES valor com incidência de juros de 

1% (um por cento)ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e 

correção monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta 

sentença (Súmula 362 STJ). Como consequência da presente sentença, 

DECLARO inexistente a relação jurídica entre as partes, em discussão 

nesse processo. Fica a parte condenada ciente de que, após o trânsito 

em julgado deste ato sentencial, se não houver o pagamento voluntário do 

débito, no prazo de 15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) 

sobre o montante condenatório, nos termos do artigo 523 e seus 

parágrafos, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza 

Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000998-29.2018.8.11.0004
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Autos nº 1000998-29.2018.811.0004 Pólo Ativo: SIVALDO CANDIDO DE 

JESUS Pólo Passivo: TELEFONICA BRASIL S/A . Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 
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exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. (destaquei e negritei). Da análise do processo, verifico 

que a parte autora requereu a desistência do processo, não havendo 

empecilho para acolher o pedido. De acordo com o artigo 487, inciso VIII, 

do Código de Processo Civil Brasileiro, extingue-se o processo sem 

julgamento do mérito: “VIII – homologar a desistência da ação”. Assim, 

desistindo à parte autora da ação, não há porque a mesma prosseguir, 

uma vez que esta se encerra no momento da homologação de sua 

desistência. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, 

VIII do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência da 

ação, e SUGIRO EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução do mérito.. 

Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei 

nº. 9.099/95). Revogo liminar eventualmente concedida. Arquive-se. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) 

LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 

40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), 

para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.
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BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001002-66.2018.811.0004 Pólo ativo: IRENE RIBEIRO DE SOUSA 

Pólo passivo: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo 

Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de 

fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao 

bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, 

conhecendo diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado 

do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil(2016). 

Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e 

testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura 

de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO MORAL, em que a parte 

autora alega que teve lançado indevidamente seu nome nos órgãos de 

restrição no valor de R$192,29, visto que nunca contratou a reclamada. 

Na contestação, a Reclamada alega que inexiste dever de indenizar, 

porém não apresenta nenhum documento apto a comprovar a origem da 

divida, visto que o contrato apresentado não tem assinatura semelhantes 

com a da autora e não acompanha nenhum documento de identificação 

pessoal, comprovando a autenticidade do contrato. Infere-se, portanto, 

que ocorreu a utilização indevida dos dados pessoais da parte Autora, 

restando configurada a falha na prestação de serviço praticada pela parte 

reclamada, visto que a ela caberia a analise dos documentos a fim de 

evitar esse tipo de ocorrência. No que concerne à reparação do dano, 

incide a responsabilidade objetiva. O Código de Defesa do Consumidor 

preceitua em seu art. 14 que “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. Não há dúvida de que a conduta da parte requerida 

provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para 

caracterizar o dano moral, uma vez que a requerente teve o crédito 

abalado. Curial enfatizar que o entendimento doutrinário jurisprudencial 

predominante é no sentido de que a inclusão ou manutenção do nome nos 

cadastros restritivos de crédito gera, por si só, dano moral. A indevida 

inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito à indenização por 

dano moral, independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à 

reputação sofrida pela parte requerente. Nesse sentido: APELAÇÃO 

CIVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TELEFONIA. CONTRATOS 

DE CONSUMO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA. 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. A inscrição indevida em 

cadastros restritivos de crédito constitui ilícito que gera dano moral in re 

ipsa que dispensa prova da lesão. - Reconhecida a inexistência da dívida 

impõe-se reparação por inscrição negativa indevida. DANO MORAL. 

QUANTIFICAÇÃO. MANUTENÇÃO. O valor da condenação por dano moral 

deve observar como balizadores o caráter reparatório e punitivo da 

condenação. Não há de que incorrer em excesso que leve ao 

enriquecimento sem causa, tampouco em valor que descure do caráter 

pedagógico-punitivo da medida. - A condenação em valor razoável ao 

caso concreto não merece reparo. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - AC: 

70059336545 RS , Relator: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 

18/09/2014, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 23/09/2014) A Turma Recursal de Mato Grosso também tem 

entendimento nesse sentido: RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE 

CONSUMO - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - 

INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO - INEXISTÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - FRAUDE - AUSÊNCIA DE PROVAS 

DA CONTRATAÇÃO - DANO MORAL CARACTERIZADO - SENTENÇA 

MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A inscrição indevida do 

nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, é causa que enseja o 

recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano 

moral in re ipsa e, portanto, dispensa a comprovação da extensão dos 

danos experimentados. Havendo alegação de inexistência de relação 

jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços 

que requereu a negativação do nome do consumidor provar que houve a 

contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento, 

o que não restou comprovado. Manutenção da sentença.RI 1135/2013, 

DR. MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES, TURMA RECURSAL 

ÚNICA, Julgado em 20/05/2014, Publicado no DJE 09/06/2014) Entretanto, é 

de se salientar que o prejuízo moral experimentado pela Reclamante deve 

ser ressarcido numa soma que não apenas compense a ele a dor e/ou 

sofrimento causado, mas especialmente deve atender às circunstâncias 

do caso em tela, tendo em vista as posses do ofensor e a situação 

pessoal do ofendido, exigindo-se a um só tempo, prudência, razoabilidade 

e severidade. A respeito do valor da indenização por dano moral, a 

orientação jurisprudencial e doutrinária é no sentido de que: No direito 

brasileiro, o arbitramento da indenização do dano moral ficou entregue ao 

prudente arbítrio do Juiz. Portanto, em sendo assim, desinfluente será o 

parâmetro por ele usado na fixação da mesma, desde que leve em conta a 

repercussão social do dano e seja compatível com a situação econômica 

das partes e, portanto, razoável. (Antônio Chaves, Responsabilidade Civil, 

atualização em matéria de responsabilidade por danos moral, publicada na 

RJ nº. 231, jan./97, p. 11). (grifei e negritei). A reparação civil possui um 

tríplice escopo: indenizatório, punitivo e pedagógico, devendo objetivar 

tanto a compensação do mal injusto experimentado pelo ofendido quanto a 

punição do causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato. 

Verifico que as demais negativações existentes foram ingressadas com 

outras ações, sendo certo que a única que cabe indenização é a 

presente, pois caberia a autora ter ingressado com apenas uma ação para 

discutir todos os débitos. Destarte, entendo que, no caso em análise, 

levando-se em conta a natureza da ofensa, a situação econômica da 

ofensora e do ofendido, bem como as circunstâncias em que os fatos se 

desenvolveram, plausível a fixação da indenização em R$10.000,00 (dez 

mil reais). 4. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso 

I, do Código de Processo Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO 
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PEDIDO INICIAL, para: a)CONDENAR, o Reclamado BANCO DO BRADESCO 

S.A. a pagar a quantia de R$10.000,00 (dez mil reais) à titulo de 

indenização por danos morais ocasionados ao Reclamante IRENE RIBEIRO 

DE SOUSA valor com incidência de juros de 1% (um por cento)ao mês, a 

partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo 

INPC devida a partir da data da publicação desta sentença (Súmula 362 

STJ). Como consequência da presente sentença, DECLARO inexistente a 

relação jurídica entre as partes, em discussão nesse processo. Fica a 

parte condenada ciente de que, após o trânsito em julgado deste ato 

sentencial, se não houver o pagamento voluntário do débito, no prazo de 

15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o montante 

condenatório, nos termos do artigo 523 e seus parágrafos, do Novo 

Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme disposto 

nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de 

Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. 

(assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. 

Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo 

(a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.
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Autos nº 1001603-72.2018.811.0004 Pólo ativo: LAIS GABRIELY DA 

COSTA SOUZA Pólo passivo: BANCO BRADESCO CARTOES S/A Vistos, 

etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da 

Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se 

falar em complexidade suficiente que autorize afastar a competência 

deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações 

preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do 

art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 

produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, 

onde afirma o reclamante que teve seu nome inserido indevidamente nos 

órgãos de proteção, vez que jamais contratou nada com da ré. Na 

contestação, a Reclamada alega que a divida é licita, apresentando 

DOCUMENTOS, como CONTRATO que comprovam a origem do débito. 

Sendo assim, diante dos documentos apresentados pela reclamada, 

entendo devida a cobrança em discussão neste processo. Forçoso 

reconhecer que a Reclamada agiu no exercício regular de um direito, nos 

exatos termos do art.188 do Código Civil, in verbis: “Art. 188. Não 

constituem atos ilícitos: I – os praticados em legítima defesa ou no 

exercício regular de um direito”. Logo, ainda que cabível a reparação civil 

em casos de negativação indevida (art. 5º, incisos V e X, da Constituição 

Federal), restou comprovado, na hipótese em apreço, a ausência de 

pagamento pelo Reclamante, razão pela qual não há que se falar em 

ilicitude no procedimento do réu. Assim sendo, in casu, não há que 

falar-se em dano moral a ser indenizado, levando-se em conta que o 

Requerido está acobertado pela excludente da responsabilidade civil 4. DA 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Verifico que o fato da parte autora ingressar com 

ação de ressarcimento moral sabendo que a divida é devida, alterando as 

verdades dos fatos, sob a tentativa de enriquecimento ilícito, configura 

litigância de má-fé. Assim, é indiscutível a litigância de má-fé da parte 

demandante, na medida em que alterou a verdade dos fatos (art. 80, inciso 

II, CPC), comprovando-se a lide temerária. 5. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro 

no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. SUGIRO PELA 

CONDENAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ da parte autora, nos termos do 

artigo 55, da Lei 9.099/95 c/c artigo 81 do CPC, onde CONDENO ao 

pagamento de 2%(por cento) do valor da causa, em favor da Reclamada. 

Revogo liminar eventualmente concedida. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza 

Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.
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Autos nº 1001401-95.2018.811.0004 Pólo Ativo: JAMES LELIS DOS 

SANTOS Pólo Passivo: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei 

nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de 

fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao 

bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, 

conhecendo diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado 

do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil(2016). 

Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e 

testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura 

de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, onde afirma a parte autora 

em resumo, que possuía uma divida com a reclamada, que objetivou o 

ingresso de uma ação anterior (8010997-18.2017.8.11.0004) sendo 

declarada a inexistência do débito, no entanto, novamente o reclamado 

inseriu o nome do autor nos órgãos de proteção pelo mesmo débito. Na 

contestação, o reclamado alega que a situação não é suficiente para 

causar abalo moral, pugnando pela improcedência da inicial. Pois bem, 

verifica-se que a parte autora comprova a inexistência do débito, sendo 

certo que já discutido a ilegitimidade da cobrança, e o reclamado voltando 
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a cometer a mesma ilicitude, inserindo novamente o nome do autor nos 

órgãos de proteção, é passível de abalo moral. 3.1. DO DANO MORAL No 

que tange ao pedido de reparação a titulo de dano moral, entendo que a 

conduta da reclamada causou sim abalo moral ao Reclamante, abalo esse 

passível de indenização, posto que as cobranças indevidas geram 

aborrecimentos diversos de mero dissabor, uma vez que frustam a 

relação de consumo e confiança entre a promovente e a Promovida. É a 

orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "a inércia do 

credor em promover a atualização dos dados cadastrais, apontando o 

pagamento(no caso a declaração de inexistência , e consequentemente, o 

cancelamento do registro indevido, gera o dever de indenizar, 

independentemente da prova do abalo sofrido pelo autor, sob forma de 

dano presumido" (STJ-RESP Nº 1.149.998 - RS - Relatora: Min. Nancy 

Andrighi- DJ: 07/08/2012). Nesse sentido: DANOS MORAIS - 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO- APÓS PAGAMENTO DA DÍVIDA - DANO COMPROVADO - 

ORIENTAÇÃO DO STJ- FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO- CARÁTER 

PEDAGÓGICO - Segundo a mais moderna orientação do colendo Superior 

Tribunal de Justiça, "a inércia do credor em promover a atualização dos 

dados cadastrais, apontando o pagamento, e consequentemente, o 

cancelamento do registro indevido, gera o dever de indenizar, 

independentemente da prova do abalo sofrido pelo autor, sob forma de 

dano presumido" (STJ-RESP Nº 1.149.998 - RS - Relatora: Min. Nancy 

Andrighi- DJ: 07/08/2012). - A indenização por danos morais deve ser 

fixada dentro dos parâmetros de punição do ofensor e compensação do 

ofendido pelos danos sofridos, sem ocasionar enriquecimento ilícito e nem 

estimulação de repetição do ato do ofensor, em face do caráter 

pedagógico da medida. (TJ-MG - AC: 10024121043889001 MG , Relator: 

Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de Julgamento: 30/01/2014, Câmaras 

Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/02/2014) O dano 

moral decorrente da indevida inscrição do nome do devedor em cadastro 

de maus pagadores deve ser ressarcido pelo dano moral 

independentemente da comprovação da ocorrência de efetivos prejuízos 

patrimoniais. Sobre o assunto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELEFONIA 

FIXA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEVIDA 

NEGATIVAÇÃO EM SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL 

CONFIGURADO, A ENSEJAR O DIREITO À REPARAÇÃO. REDUÇÃO 

VALOR INDENIZATÓRIO PARA MELHOR ATENDER À RAZOABILIDADE. 

RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO, PREJUDICADO O APELO 

ADESIVO. Restou incontroversa a ocorrência da negativação do nome da 

autora em serviço de proteção ao crédito, providência que se mostrou 

indevida, ante a constatação de que não havia débito pendente. O dano 

moral se apresenta inequívoco, diante do simples fato da anotação, 

ensejando o direito à reparação. Reputa-se mais razoável, no caso, a 

fixação do valor indenizatório em R$ 4.000,00, montante a ser corrigido a 

partir da prolação da sentença e acrescido de juros de mora a contar da 

c i t a ç ã o .  ( T J - S P  -  A P L :  1 2 9 5 9 5 8 2 0 1 0 8 2 6 0 0 3 2  S P 

0012959-58.2010.8.26.0032, Relator: Antonio Rigolin, Data de Julgamento: 

31/07/2012, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

31/07/2012) Portanto, restou-se comprovada a responsabilidade na 

conduta da reclamada, pois no sistema do C.D.C., é dever e risco 

profissional do fornecedor de serviços agir corretamente e segundo lhe 

permitem as normas jurídicas imperativas. Não assiste razão a parte ré 

quando diz sobre a inexistência de dano moral indenizável, pois não houve 

ilicitude da sua parte, mas o simples fato da reclamada ter negativado 

INDEVIDAMENTE o nome da reclamante junto ao SPC/SERASA/CARTÓRIO, 

já é suficiente para configurar o dano moral, pois é pacífico na nossa 

jurisprudência que o dano moral não depende de prova, bastando 

comprovação do fato que o causou, mesmo porque, o dano moral apenas 

é presumido, uma vez que é impossível adentrar na subjetividade do outro 

para aferir a sua dor e a sua mágoa. Sobre o assunto: DANO MORAL - 

NOME - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - PROVA DO EFETIVO PREJUÍZO - 

DESNECESSIDADE - VALOR - FIXAÇÃO. 1. A indevida inclusão de nome 

nos órgãos de proteção ao crédito, por dívida inexistente, configura ilícito 

indenizável. 2. A condenação por dano moral independe de prova do 

prejuízo efetivo, por estar relacionado com a afetação do estado de 

espírito daquele que foi ofendido em seu patrimônio imaterial, haja vista a 

repercussão negativa derivada da injusta inclusão de seu nome nos 

órgãos de proteção ao crédito. 3. Na fixação do dano moral, o julgador 

deve levar em conta o grau de constrangimento para a vítima e as 

possibilidades financeiras do ofensor, evitando estipular valor exagerado, 

a ensejar lucro fácil, ou irrisório, a ponto de não servir para coibir novas 

ocorrências.(TJ-MG - AC: 10145110211649001 MG , Relator: Guilherme 

Luciano Baeta Nunes, Data de Julgamento: 18/06/2013, Câmaras Cíveis / 

18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/06/2013) CIVIL E 

PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

PRELIMINAR DE FALTA DE REPRESENTAÇÃO - REJEIÇÃO - PRELIMINAR 

DE COISA JULGADA E FALTA DE INTERESSE DE AGIR - REJEIÇÃO - 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE - 

RESPONSABILIDADE DA EMPRESA DE TELEFONIA - DANO MORAL - 

PROVA DO PREJUÍZO - DESNECESSIDADE - VALOR DA INDENIZAÇÃO - 

CIRCUNSTÂNCIAS E PARÂMETROS NÃO OBSERVADOS - REDUÇÃO - 

CABIMENTO - RECURSO PROVIDO EM PARTE. - Estando a ré devidamente 

representada nos autos por procurador regularmente munido de mandato 

ad judicia outorgado por dois diretores, como autoriza o contrato social, 

não há se falar em falta de representação. - Não se configura coisa 

julgada se a causa de pedir na ação é distinta da causa de pedir da ação 

anterior. -Se as questões argüidas pela parte não foram apreciadas 

quando do julgamento de ações anteriores, cuja causa de pedir foi distinta, 

tal parte possui interesse de agir para propositura de nova ação que visa 

a apreciação de tais questões pelo Judiciário. - A simples negativação 

indevida enseja dano moral e direito à indenização, independente de 

qualquer outra prova, porque neste caso é presumida a ofensa à honra e 

ao bom nome do cidadão. - A suposta fraude de terceiro não isenta de 

responsabilidade o prestador de serviço, sendo que esta circunstância 

apenas influencia na fixação do valor da indenização. - Deve ser reduzido 

o valor da indenização quando incompatível com as circunstâncias do fato 

e com os parâmetros dos Tribunais. - Preliminares rejeitadas e recurso 

provido em parte.(TJ-MG - AC: 10145120646552001 MG , Relator: Márcia 

De Paoli Balbino, Data de Julgamento: 23/05/2013, Câmaras Cíveis / 17ª 

CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/06/2013) Entretanto, é de se 

salientar que o prejuízo moral experimentado pela Reclamante deve ser 

ressarcido numa soma que não apenas compense a ele a dor e/ou 

sofrimento causado, mas especialmente deve atender às circunstâncias 

do caso em tela, tendo em vista as posses do ofensor e a situação 

pessoal do ofendido, exigindo-se a um só tempo, prudência, razoabilidade 

e severidade. A respeito do valor da indenização por dano moral, a 

orientação jurisprudencial e doutrinária é no sentido de que: No direito 

brasileiro, o arbitramento da indenização do dano moral ficou entregue ao 

prudente arbítrio do Juiz. Portanto, em sendo assim, desinfluente será o 

parâmetro por ele usado na fixação da mesma, desde que leve em conta a 

repercussão social do dano e seja compatível com a situação econômica 

das partes e, portanto, razoável. (Antônio Chaves, Responsabilidade Civil, 

atualização em matéria de responsabilidade por danos moral, publicada na 

RJ nº. 231, jan./97, p. 11). (grifei e negritei). A reparação civil possui um 

tríplice escopo: indenizatório, punitivo e pedagógico, devendo objetivar 

tanto a compensação do mal injusto experimentado pelo ofendido quanto a 

punição do causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato. 

Destarte, entendo que, no caso em análise, levando-se em conta a 

natureza da ofensa, a situação econômica da ofensora e do ofendido, 

bem como as circunstâncias em que os fatos se desenvolveram, plausível 

a fixação da indenização em R$10.000,00 (dez mil reais). 4. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, 

mantendo os efeitos da tutela, para: a) CONDENAR, o Reclamado BANCO 

BRADESCO S/A, a pagar a quantia de R$10.000,00 (dez mil reais) à titulo 

de indenização por danos morais ocasionados ao Reclamante JAMES 

LELIS DOS SANTOS, valor com incidência de juros de 1% (um por cento) 

ao mês, a partir do evento danoso(Súmula 54 do STJ) e correção 

monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta sentença 

(Súmula 362 STJ). b) Como consequência da presente sentença, 

DECLARO inexistente o débito oriundo da negativação em discussão no 

processo. Fica a parte condenada ciente de que, após o trânsito em 

julgado deste ato sentencial, se não houver o pagamento voluntário do 

débito, no prazo de 15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) 

sobre o montante condenatório, nos termos do artigo 523 e seus 

parágrafos, do Novo Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se. Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 

55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza 

Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001473-82.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

IVONE FERREIRA DE CARVALHO FREITAS - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO XAVIER DA SILVA OAB - SP0217166A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEIVA INACIO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº. 1001473-82.2018.811.0004 Pólo Ativo: IVONE FERREIRA DE 

CARVALHO FREITAS - ME Pólo Passivo: LEIVA INACIO DE OLIVEIRA 

Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 

38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de cumprimento de 

obrigação, onde a parte autora veio aos autos informar a quitação do 

débito por parte do executado. Com efeito, cumprida a obrigação, merece 

o feito ser extinto. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no artigo 

924, II, do Código de Processo Civil, e SUGIRO QUE SEJA EXTINTO O 

PROCESSO, com resolução do mérito ante o cumprimento da obrigação, e 

consequentemente determino o arquivamento dos autos. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA 

AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011437-48.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(REQUERENTE)

JOSELINO FIDELIS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 8011437-48.2016.811.0004 Pólo Ativo: JOSELINO FIDELIS DE 

OLIVEIRA Pólo Passivo: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo que não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 2.2. MÉRITO A inteligência do 

art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO 

COMINATORIA PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER para 

viabilizar procedimento cirúrgico vascular, onde em resumo o Ministério 

Público representando os direitos da parte autora aduz que não foi 

necessário utilizar dos valores bloqueados, haja vista que em tempo o 

autor conseguiu realizar pela rede SUS, solicitando a extinção da ação, 

bem como devolvendo o valor recebido que tange R$909,00. Pois bem, 

certo que a parte autora ingressou com o presente pedido, e agindo de 

boa –fé conseguindo por outros meios a realização do procedimento 

necessário noticia aos autos a renuncia ao objeto da ação que se funda. 

O que deve ser acolhido. 3. DISPOSITIVO Ante o exposto, SUGIRO 

EXTINÇÃO DO PRESENTE PROCESSO, com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 485, III, c, e DETERMINO seu arquivamento. DETERMINO 

ainda a liberação de alvará em favor do ESTADO do valor constante em 

conta judicial, que não foi utilizado pelo autor. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após trânsito 

em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza 

Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.
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Autos nº 1001345-62.2018.811.0004 Pólo Ativo: MAILSON PEREIRA LIMA 

Pólo Passivo: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo 

Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de 

fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao 

bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, 

conhecendo diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado 

do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Nesse 

contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e 

testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura 

de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, onde afirma a parte autora 

que teve seu nome incluído indevidamente nos órgãos de proteção pela 

parte reclamada no valor de R$279,83, sendo que jamais contratou 

qualquer serviço com a Reclamada. Na contestação a Reclamada impugna 

genericamente as alegações iniciais, aduzindo que inexiste dever de 

indenizar, porém não apresenta nenhum documento apto a comprovar a 

origem da divida. Destarte, conquanto tenha a Reclamada alegado que não 

praticou ilícito ensejador de reparação por danos morais, não apresentou 

qualquer documento apto a provar a origem do débito como contrato 

assinado pela autora. No que concerne à reparação do dano, incide a 

responsabilidade objetiva. O Código de Defesa do Consumidor preceitua 

em seu art. 14 que “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. Não há dúvida de que a conduta da parte requerida 

provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para 

caracterizar o dano moral, uma vez que a requerente teve o crédito 

abalado. Curial enfatizar que o entendimento doutrinário jurisprudencial 

predominante é no sentido de que a inclusão ou manutenção do nome nos 

cadastros restritivos de crédito gera, por si só, dano moral. A indevida 

inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito à indenização por 

dano moral, independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à 
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reputação sofrida pela parte requerente. A título exemplificativo, 

transcrevo a seguinte ementa: APELAÇÃO CIVEL. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. TELEFONIA. CONTRATOS DE CONSUMO. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. 

DANO MORAL. A inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito 

constitui ilícito que gera dano moral in re ipsa que dispensa prova da lesão. 

- Reconhecida a inexistência da dívida impõe-se reparação por inscrição 

negativa indevida. DANO MORAL. QUANTIFICAÇÃO. MANUTENÇÃO. O 

valor da condenação por dano moral deve observar como balizadores o 

caráter reparatório e punitivo da condenação. Não há de que incorrer em 

excesso que leve ao enriquecimento sem causa, tampouco em valor que 

descure do caráter pedagógico-punitivo da medida. - A condenação em 

valor razoável ao caso concreto não merece reparo. RECURSO 

DESPROVIDO. (TJ-RS - AC: 70059336545 RS , Relator: João Moreno 

Pomar, Data de Julgamento: 18/09/2014, Décima Oitava Câmara Cível, Data 

de Publicação: Diário da Justiça do dia 23/09/2014) Contudo, analisando os 

documentos acostados a inicial, verifica-se que a parte reclamante possui 

outras restrições, sendo que indevidamente o autor ingressou com uma 

ação para cada debito, devendo somente ser analisado o dano moral na 

mais antiga. Tal fato deve ser levado em apreço, haja vista que não há 

como se aplicar a Súmula 385 do STJ, porquanto as inscrições não se 

reputam legítimas, impedindo a indenização, posto que não é de 

conhecimento deste Juízo o julgamento de nenhum processo mencionado 

acima ratificando se devida ou não as outras inscrições. Nesse sentido: 

RECLAMAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS. DIVERGÊNCIA ENTRE ACÓRDÃO 

PROLATADO POR TURMA RECURSAL ESTADUAL E A SÚMULA 385/STJ. 

AUSÊNCIA DE SILIMITUDE ENTRE AS HIPÓTESES. 1. A Súmula 385/STJ foi 

editada a partir de precedentes que reputavam indevida a inscrição do 

nome do devedor em cadastros de inadimplentes, na hipótese em que: (i) 

não há questionamento do débito, mas mera alegação de falta de prévia 

notificação; (ii) há, anteriormente, outros apontamentos legítimos em nome 

do devedor. 2. No caso concreto há apenas um apontamento anterior e o 

devedor questiona ambos em juízo, alegando inexistência do débito. 

Assim, a controvérsia se encontra fora do âmbito da Súmula 385/STJ. 3. 

Reclamação não conhecida. RECLAMAÇÃO Nº 4.574 - MG 

(2010/0143529-7). Sendo que a maneira correta para pleitear a 

indenização nesse tipo de situação, seria o ingresso de uma única ação 

com todas as empresas no pólo passivo, visto que declarar conexão 

nessa fase processual, acarretaria na extinção sem análise de mérito, em 

decorrência do limite do teto do valor da causa do Juizado Especial. Nesse 

sentido, o entendimento é para conceder dano moral somente na primeira 

negativação indevida, ou mitigar os valores a fim de evitar enriquecimento 

indevido: CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO SPC. FRAUDE 

PRATICADA POR TERCEIROS. EXISTÊNCIA DE VÁRIAS NEGATIVAÇÕES. 

TODAS QUESTIONADAS JUDICIALMENTE. HIPÓTESE DE 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DISJUNTIVA. DANO MORAL ÚNICO. 

VALOR. RAZOABILIDADE. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. Antes de enviar o nome do consumidor aos órgãos de restrição 

ao crédito, a empresa deve tomar as cautelas necessárias para evitar 

inscrições indevidas, respondendo por dano moral quando assim não age. 

É devida indenização quando a empresa efetua negócio com fraudador 

que se fez passar pelo consumidor, deixando de honrar o negócio 

efetuado, motivando a inscrição irregular. Reduz-se o valor da 

indenização de R$ 5.000,00 para R$ 1.000,00 para evitar o enriquecimento 

ilícito da parte quando se verifica que, em razão de situação semelhante, o 

autor sofreu negativação por parte de outras empresas e já recebeu 

várias indenizações. (TJ-RO - RI: 10033650720108220002 RO 

1003365-07.2010.822.0002, Relator: Juiz Marcelo Tramontini, Data de 

Julgamento: 11/11/2011, Turma Recursal - Porto Velho, Data de 

Publicação: Processo publicado no Diário Oficial em 22/11/2011.) Com 

efeito, a fim de evitar o enriquecimento indevido da parte autora, e 

considerando que o dano moral está configurado desde a primeira 

negativação indevida, forçoso reconhecer que somente naquela ação 

caberá a análise do dano moral, resguardado o direito de nulidade do 

débito em discussão nesse processo. Importante ressaltar, que caberia a 

parte autora ter ingressado somente com uma ação constando no pólo 

passivo todas as Reclamadas, para analise do abalo moral em decorrência 

da negativação indevida. 4. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no 

art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, SUGIRO 

PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, para: a) DECLARAR 

inexistência dos débitos em discussão neste processo, bem como a 

relação jurídica entre as partes. SUGIRO improcedência dos pedidos de 

danos morais. Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 

e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA 

AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010389-25.2014.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRO TAKISHITA MARTINS DA FONSECA OAB - MT0012203S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JANAINA ROBERTA PEREIRA DE SOUZA (REQUERIDO)

WANDERSON PEREIRA DE SOUZA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADALBERTO ALVES DE MATOS OAB - MT0004502A (ADVOGADO(A))

JULIANA RIBEIRO TAVARES OAB - MT0012660A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

SEBASTIAO MORAES GOMES (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 8010389-25.2018.811.0004 Pólo ativo: ANTONIO CARLOS DA 

SILVA Pólo passivo: JANAÍNA ROBERTA PEREIRA DE SOUZA e 

WANDERSON PEREIRA DE SOUZA Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Relatório 

dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/99. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE onde 

alega o executado que na sentença houve condenação em face dos 

reclamados em danos morais, e em face do reclamante em dano material, 

e agora o autor vem alegar que houve erro material, sendo que tal 

alegação inexiste. Pois bem, em analise a sentença verifico que realmente 

houve evidente erro material, visto que restou comprovada a culpa 

exclusiva do reclamado, sendo que erro material pode ser corrigido a 

qualquer tempo de oficio, independentemente de manifestação. 3. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, recebo indefiro o pedido do executado. e 

oportunamente, ex officio, determino a alteração do dispositivo, quanto 

aos danos materiais (alínea B) da seguinte forma: b) CONDENAR os 

Reclamados, solidariamente, a pagar a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais), a titulo de dano material ao Reclamante no valor com juros de 1% 

(um por cento) de juros ao mês e correção monetária pelo INPC devida 

desde o evento danoso (Súmula 52 STJ) Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001741-39.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO DE SOUZA RODRIGUES DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001741-39.2018.811.0004 Pólo Ativo: SERGIO DE SOUZA 

RODRIGUES DUARTE Pólo Passivo: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. 

Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 

38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º da Lei 

nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se 

da interpretação teleológica com mais liberdade como forma de buscar a 
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solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade, 

amparada na Lei. (destaquei e negritei). Evidenciado, a meu sentir, o total 

desinteresse na causa por parte do requerente, vez que deixou de 

comparecer ou apresentar justificativa que comprovasse sua ausência na 

audiência de conciliação. O fato do não comparecimento pelo réu 

acarretaria a revelia, já no caso da parte autora acarreta a contumácia, 

que, no caso, deve ser aplicada. Portanto, como a parte autora foi intimado 

a comparecer em audiência e ficou inerte, o processo deve ser extinto por 

falta de interesse de agir. Vejamos entendimento jurisprudencial nesse 

sentido: PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE 

PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO DO PROCESSO. CITAÇÃO. 

EVIDENCIADA A CONTUMÁCIA DA AUTORA EM PROMOVER A CITAÇÃO 

DO RÉU, APÓS A REGULAR INTIMAÇÃO DO PATRONO PARA 

IMPULSIONAR O FEITO, É DE RIGOR A EXTINÇÃO DO PROCESSO COM 

FULCRO NO ART. 267, IV, DO CPC. A OBEDIÊNCIA AOS PRAZOS 

PROCESSUAIS ATENDE AO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO 

PROCESSO, DISCIPLINADO NO ARTIGO 5º, LXXVIII, DA CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL. CONSTITUIÇÃO 267 IV CPC 5º LXXVIII CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL (35651620088070003 DF 0003565-16.2008.807.0003, Relator: 

CARMELITA BRASIL, Data de Julgamento: 11/04/2012, 2ª Turma Cível, Data 

de Publicação: 16/04/2012, DJ-e Pág. 186). Dessa forma, a situação atual 

do presente processo permite a extinção com fundamento nos 

dispositivos retrocitados. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO 

EXTINÇÃO DO PROCESSO, com fulcro nos artigos 51, I da lei 9.099/95 e 

474, VI do CPC, sem resolução do mérito. Considerando ainda que não 

houve comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 51, 

§2º, Lei 9.099/95), CONDENO a parte promovente no pagamento das 

custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado 

28/FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito. Revogo liminar 

eventualmente concedida. Sem honorários neste grau de jurisdição (art. 

55 da Lei nº. 9.099/95). Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA 

AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000317-93.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ARIELE MENDES DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU OAB - MT0015984A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000317-93.2017.811.0004 Pólo Ativo: ARIELE MENDES DE 

ARAUJO Pólo Passivo: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A . Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos 

termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A inteligência 

do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada 

caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins 

sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo 

poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como 

forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. (destaquei e negritei). Da análise do 

processo, verifico que a parte autora requereu a desistência do processo, 

não havendo empecilho para acolher o pedido. De acordo com o artigo 

487, inciso VIII, do Código de Processo Civil Brasileiro, extingue-se o 

processo sem julgamento do mérito: “VIII – homologar a desistência da 

ação”. Assim, desistindo à parte autora da ação, não há porque a mesma 

prosseguir, uma vez que esta se encerra no momento da homologação de 

sua desistência. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no artigo 

487, VIII do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência 

da ação, e SUGIRO EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução do mérito.. 

Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei 

nº. 9.099/95). Revogo liminar eventualmente concedida. Arquive-se. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) 

LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 

40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), 

para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000793-97.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

BEATRIZ MARTINS DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000793-97.2018.811.0004 Pólo Ativo: BEATRIZ MARTINS DE 

SOUZA Pólo Passivo: ITAU UNIBANCO S/A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo Código 

de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 

nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais 

justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de fato já está 

satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao bojo dos autos, 

e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, conhecendo 

diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado do feito nos 

termos do artigo 355, I, do Novo Código de Processo Civil. Nesse contexto, 

sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e testemunhal para 

deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura de cerceamento 

de defesa. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, 

onde suscita a parte autora em resumo, que dirigiu-se até a agência da ré 

para pagamento de um boleto de outra agência, momento que a ré se 

negou a receber o boleto pelo fato da autora não ser correntista, e não 

poder receber boletos de bancos diversos. Na contestação, o banco 

reclamado alega que a autora não comprova suas alegações, pugnando 

pela improcedência da inicial. Pois bem, em analise aos documentos 

apresentados pela autora, verifica-se que a mesma procurou o PROCON 

conforme as alegações acima, no entanto a simples reclamação no 

PROCON, ausentes qualquer outro tipo de prova não é apto para 

configurar suas alegações. Nesta senda, tenho que cada situação trazida 

ao conhecimento do judiciário deva ser sopesada de forma individual e 

cautelosa, sob pena de propiciarmos o fomento das ações reparatórias 

nesse sentido, concedendo verbas indenizatórias a toda pessoa que 

passe por uma desagradável situação em um acontecimento da vida que 

evidencie tão somente, mero dissabor, não retratando efetivamente o 

dever de reparar o “mal causado”. O autor nos presentes autos se 

resume em trazer proposições genéricas, sem fixar o centro exato dos 

elementos caracterizadores dos danos, quais sejam, o nexo de 

causalidade e o fato lesivo concreto, vez que não restou demonstrado 

que a autora esteve na reclamada e teve negado o atendimento, e ainda 

que se verídicos, tais fatos seriam capazes de abalar sua honra. No que 

diz respeito ao dano moral, não verifico na espécie versada a sua 

ocorrência, pois não restou suficientemente comprovado que os 

envolvidos foram expostos a situação vexatória ou indigna. Não se pode 

esquecer que a sensibilidade exacerbada está fora da órbita do dano 

moral, devendo ser levado em conta que a frustração e a contrariedade, 

em certa medida, fazem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no 

trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar. A 

jurisprudência é neste sentido: O Juiz não pode desprezar as regras de 
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experiência comum ao proferir a sentença. Vale dizer, o juiz deve 

valorizar e apreciar as provas dos autos, mas ao fazê-lo pode e deve 

servir-se da sua experiência e do que comumente acontece. (JTA 121/391 

– apud, Código de Processo Civil Theotônio Negrão, notas ao artigo 335). 

(negritei). É certo que a Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso X, 

prevê que “são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem 

das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou 

moral decorrente de sua violação”, expressando claramente que pode ser 

objeto de reparação o chamado dano moral. Deste modo, entendo que o 

pedido inicial deve ser julgado improcedente. 4. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro 

no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, com resolução de 

mérito. Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 

da Lei nº 9.099/95. Após trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA 

AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001263-31.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE TIMO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL CARDOSO DE MORAES OAB - MT0015294A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001263-31.2018.811.0004 Pólo Ativo: ELIANE TIMO DE 

OLIVEIRA Pólo Passivo: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei 

nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de 

fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao 

bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, 

conhecendo diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado 

do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil(2016). 

Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e 

testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura 

de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, onde afirma a parte autora 

em resumo, que contratou um empréstimo em 24 parcelas de R$ 343,09, o 

qual já fora devidamente pago, conforme comprovantes em anexo, sendo 

surpreendido com a negativação de seu por um debito inexistente. Na 

contestação, o reclamado impugna genericamente alegando que a 

negativação é oriunda de parcelas não pagas, mas não apresenta nenhum 

extrato ou contrato, que comprove algum debito em desfavor do autor. 

Pois bem, verifica-se que a parte autora comprova pagamento da divida 

em favor do reclamado, sendo certo que a negativação é indevida, visto 

que não comprovado sua origem. 3.1. DO DANO MORAL No que tange ao 

pedido de reparação a titulo de dano moral, entendo que a conduta da 

reclamada causou sim abalo moral ao Reclamante, abalo esse passível de 

indenização, posto que as cobranças indevidas geram aborrecimentos 

diversos de mero dissabor, uma vez que frustam a relação de consumo e 

confiança entre a promovente e a Promovida. É a orientação do Superior 

Tribunal de Justiça no sentido de que "a inércia do credor em promover a 

atualização dos dados cadastrais, apontando o pagamento, e 

consequentemente, o cancelamento do registro indevido, gera o dever de 

indenizar, independentemente da prova do abalo sofrido pelo autor, sob 

forma de dano presumido" (STJ-RESP Nº 1.149.998 - RS - Relatora: Min. 

Nancy Andrighi- DJ: 07/08/2012). Nesse sentido: DANOS MORAIS - 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO- APÓS PAGAMENTO DA DÍVIDA - DANO COMPROVADO - 

ORIENTAÇÃO DO STJ- FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO- CARÁTER 

PEDAGÓGICO - Segundo a mais moderna orientação do colendo Superior 

Tribunal de Justiça, "a inércia do credor em promover a atualização dos 

dados cadastrais, apontando o pagamento, e consequentemente, o 

cancelamento do registro indevido, gera o dever de indenizar, 

independentemente da prova do abalo sofrido pelo autor, sob forma de 

dano presumido" (STJ-RESP Nº 1.149.998 - RS - Relatora: Min. Nancy 

Andrighi- DJ: 07/08/2012). - A indenização por danos morais deve ser 

fixada dentro dos parâmetros de punição do ofensor e compensação do 

ofendido pelos danos sofridos, sem ocasionar enriquecimento ilícito e nem 

estimulação de repetição do ato do ofensor, em face do caráter 

pedagógico da medida. (TJ-MG - AC: 10024121043889001 MG , Relator: 

Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de Julgamento: 30/01/2014, Câmaras 

Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/02/2014) O dano 

moral decorrente da indevida inscrição do nome do devedor em cadastro 

de maus pagadores deve ser ressarcido pelo dano moral 

independentemente da comprovação da ocorrência de efetivos prejuízos 

patrimoniais. Sobre o assunto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELEFONIA 

FIXA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEVIDA 

NEGATIVAÇÃO EM SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL 

CONFIGURADO, A ENSEJAR O DIREITO À REPARAÇÃO. REDUÇÃO 

VALOR INDENIZATÓRIO PARA MELHOR ATENDER À RAZOABILIDADE. 

RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO, PREJUDICADO O APELO 

ADESIVO. Restou incontroversa a ocorrência da negativação do nome da 

autora em serviço de proteção ao crédito, providência que se mostrou 

indevida, ante a constatação de que não havia débito pendente. O dano 

moral se apresenta inequívoco, diante do simples fato da anotação, 

ensejando o direito à reparação. Reputa-se mais razoável, no caso, a 

fixação do valor indenizatório em R$ 4.000,00, montante a ser corrigido a 

partir da prolação da sentença e acrescido de juros de mora a contar da 

c i t a ç ã o .  ( T J - S P  -  A P L :  1 2 9 5 9 5 8 2 0 1 0 8 2 6 0 0 3 2  S P 

0012959-58.2010.8.26.0032, Relator: Antonio Rigolin, Data de Julgamento: 

31/07/2012, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

31/07/2012) Portanto, restou-se comprovada a responsabilidade na 

conduta da reclamada, pois no sistema do C.D.C., é dever e risco 

profissional do fornecedor de serviços agir corretamente e segundo lhe 

permitem as normas jurídicas imperativas. Não assiste razão a parte ré 

quando diz sobre a inexistência de dano moral indenizável, pois não houve 

ilicitude da sua parte, mas o simples fato da reclamada ter negativado 

INDEVIDAMENTE o nome da reclamante junto ao SPC/SERASA/CARTÓRIO, 

já é suficiente para configurar o dano moral, pois é pacífico na nossa 

jurisprudência que o dano moral não depende de prova, bastando 

comprovação do fato que o causou, mesmo porque, o dano moral apenas 

é presumido, uma vez que é impossível adentrar na subjetividade do outro 

para aferir a sua dor e a sua mágoa. Sobre o assunto: DANO MORAL - 

NOME - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - PROVA DO EFETIVO PREJUÍZO - 

DESNECESSIDADE - VALOR - FIXAÇÃO. 1. A indevida inclusão de nome 

nos órgãos de proteção ao crédito, por dívida inexistente, configura ilícito 

indenizável. 2. A condenação por dano moral independe de prova do 

prejuízo efetivo, por estar relacionado com a afetação do estado de 

espírito daquele que foi ofendido em seu patrimônio imaterial, haja vista a 

repercussão negativa derivada da injusta inclusão de seu nome nos 

órgãos de proteção ao crédito. 3. Na fixação do dano moral, o julgador 

deve levar em conta o grau de constrangimento para a vítima e as 

possibilidades financeiras do ofensor, evitando estipular valor exagerado, 

a ensejar lucro fácil, ou irrisório, a ponto de não servir para coibir novas 

ocorrências.(TJ-MG - AC: 10145110211649001 MG , Relator: Guilherme 

Luciano Baeta Nunes, Data de Julgamento: 18/06/2013, Câmaras Cíveis / 

18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/06/2013) CIVIL E 

PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

PRELIMINAR DE FALTA DE REPRESENTAÇÃO - REJEIÇÃO - PRELIMINAR 

DE COISA JULGADA E FALTA DE INTERESSE DE AGIR - REJEIÇÃO - 
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NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE - 

RESPONSABILIDADE DA EMPRESA DE TELEFONIA - DANO MORAL - 

PROVA DO PREJUÍZO - DESNECESSIDADE - VALOR DA INDENIZAÇÃO - 

CIRCUNSTÂNCIAS E PARÂMETROS NÃO OBSERVADOS - REDUÇÃO - 

CABIMENTO - RECURSO PROVIDO EM PARTE. - Estando a ré devidamente 

representada nos autos por procurador regularmente munido de mandato 

ad judicia outorgado por dois diretores, como autoriza o contrato social, 

não há se falar em falta de representação. - Não se configura coisa 

julgada se a causa de pedir na ação é distinta da causa de pedir da ação 

anterior. -Se as questões argüidas pela parte não foram apreciadas 

quando do julgamento de ações anteriores, cuja causa de pedir foi distinta, 

tal parte possui interesse de agir para propositura de nova ação que visa 

a apreciação de tais questões pelo Judiciário. - A simples negativação 

indevida enseja dano moral e direito à indenização, independente de 

qualquer outra prova, porque neste caso é presumida a ofensa à honra e 

ao bom nome do cidadão. - A suposta fraude de terceiro não isenta de 

responsabilidade o prestador de serviço, sendo que esta circunstância 

apenas influencia na fixação do valor da indenização. - Deve ser reduzido 

o valor da indenização quando incompatível com as circunstâncias do fato 

e com os parâmetros dos Tribunais. - Preliminares rejeitadas e recurso 

provido em parte.(TJ-MG - AC: 10145120646552001 MG , Relator: Márcia 

De Paoli Balbino, Data de Julgamento: 23/05/2013, Câmaras Cíveis / 17ª 

CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/06/2013) Entretanto, é de se 

salientar que o prejuízo moral experimentado pela Reclamante deve ser 

ressarcido numa soma que não apenas compense a ele a dor e/ou 

sofrimento causado, mas especialmente deve atender às circunstâncias 

do caso em tela, tendo em vista as posses do ofensor e a situação 

pessoal do ofendido, exigindo-se a um só tempo, prudência, razoabilidade 

e severidade. A respeito do valor da indenização por dano moral, a 

orientação jurisprudencial e doutrinária é no sentido de que: No direito 

brasileiro, o arbitramento da indenização do dano moral ficou entregue ao 

prudente arbítrio do Juiz. Portanto, em sendo assim, desinfluente será o 

parâmetro por ele usado na fixação da mesma, desde que leve em conta a 

repercussão social do dano e seja compatível com a situação econômica 

das partes e, portanto, razoável. (Antônio Chaves, Responsabilidade Civil, 

atualização em matéria de responsabilidade por danos moral, publicada na 

RJ nº. 231, jan./97, p. 11). (grifei e negritei). A reparação civil possui um 

tríplice escopo: indenizatório, punitivo e pedagógico, devendo objetivar 

tanto a compensação do mal injusto experimentado pelo ofendido quanto a 

punição do causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato. 

Destarte, entendo que, no caso em análise, levando-se em conta a 

natureza da ofensa, a situação econômica da ofensora e do ofendido, 

bem como as circunstâncias em que os fatos se desenvolveram, plausível 

a fixação da indenização em R$10.000,00 (dez mil reais). 4. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, 

mantendo os efeitos da tutela, para: a) CONDENAR, o Reclamado BANCO 

BRADESCO S.A., a pagar a quantia de R$10.000,00 (dez mil reais) à titulo 

de indenização por danos morais ocasionados ao Reclamante ELIANE 

TIMO DE OLIVEIRA, valor com incidência de juros de 1% (um por cento) ao 

mês, a partir do evento danoso(Súmula 54 do STJ) e correção monetária 

pelo INPC devida a partir da data da publicação desta sentença (Súmula 

362 STJ). b) Como consequência da presente sentença, DECLARO 

inexistente o débito oriundo da negativação em discussão no processo. 

Fica a parte condenada ciente de que, após o trânsito em julgado deste 

ato sentencial, se não houver o pagamento voluntário do débito, no prazo 

de 15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o 

montante condenatório, nos termos do artigo 523 e seus parágrafos, do 

Novo Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, arquive-se. 

Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, 

nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado 

digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) 

juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.
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Autos nº 1000778-65.2017.811.0004 Pólo Ativo: MARCIA REGINA DE 

OLIVEIRA SOARES Pólo Passivo: BANCO BRADESCARD SA Vistos, etc. 1 

. RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei 

nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de 

fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao 

bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, 

conhecendo diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado 

do feito nos termos do artigo 355, I, do Novo Código de Processo Civil. 

Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e 

testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura 

de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, onde afirma a parte autora 

que teve seu nome incluído indevidamente nos órgãos de proteção pela 

parte reclamada, pois não possui nenhuma divida com a ré. Na 

contestação a Reclamada, impugna genericamente os fatos alegados na 

inicial, aduzindo que a cobrança é devida, porém não comprovante de 

origem da divida, como contrato. Infere-se, portanto, que ocorreu a 

utilização indevida dos dados pessoais da parte Autora, resta, portanto, 

configurada a falha na prestação de serviço praticada pela parte 

reclamada, conforme descrito na inicial. No que concerne à reparação do 

dano, incide a responsabilidade objetiva. O Código de Defesa do 

Consumidor preceitua em seu art. 14 que “O fornecedor de serviços 

responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. Cumpre à prestadora de serviços agir com a 

diligência necessária a impedir fraudes que possam acarretar prejuízo aos 

seus clientes. Não há dúvida de que a conduta da parte requerida 

provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para 

caracterizar o dano moral, uma vez que a requerente teve o crédito 

abalado. Curial enfatizar que o entendimento doutrinário jurisprudencial 

predominante é no sentido de que a inclusão ou manutenção do nome nos 

cadastros restritivos de crédito gera, por si só, dano moral. A indevida 

inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito à indenização por 

dano moral, independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à 

reputação sofrida pela parte requerente. A título exemplificativo, 

transcrevo a seguinte ementa: APELAÇÃO CIVEL. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. TELEFONIA. CONTRATOS DE CONSUMO. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. 

DANO MORAL. A inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito 

constitui ilícito que gera dano moral in re ipsa que dispensa prova da lesão. 

- Reconhecida a inexistência da dívida impõe-se reparação por inscrição 

negativa indevida. DANO MORAL. QUANTIFICAÇÃO. MANUTENÇÃO. O 

valor da condenação por dano moral deve observar como balizadores o 

caráter reparatório e punitivo da condenação. Não há de que incorrer em 

excesso que leve ao enriquecimento sem causa, tampouco em valor que 

descure do caráter pedagógico-punitivo da medida. - A condenação em 

valor razoável ao caso concreto não merece reparo. RECURSO 
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DESPROVIDO. (TJ-RS - AC: 70059336545 RS , Relator: João Moreno 

Pomar, Data de Julgamento: 18/09/2014, Décima Oitava Câmara Cível, Data 

de Publicação: Diário da Justiça do dia 23/09/2014) Contudo, analisando os 

documentos acostados a inicial, verifica-se que a parte reclamante possui 

outras restrições além da discutida no presente processo, que não estão 

sendo discutidas em nenhum processo (CAIXA ECONOMICA FEDERAL), 

de modo que reputa-se legitima. O entendimento dos Tribunais Superiores 

é no sentido da ausência de danos morais em caso de legitima 

negativação preexistente (Súmula 385 STJ), no entanto considerando as 

negativações posteriores que também são legitimas não está sendo 

reconhecida a existência dos danos morais, pois caracteriza a figura do 

devedor contumaz. Nesse sentido: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. 

DEVEDOR CONTUMAZ. AUSÊNCIA DE DANO. INDENIZAÇÃO NÃO 

DEVIDA. VEDAÇÃO DE REFORMATIO EM PEJUS. Para que se proteja a 

honra, a imagem e o bom nome de uma pessoa, mister se faz que esta 

traga incólume tais atributos da personalidade. Assim, se a própria parte 

não cuida de proteger os pressupostos de sua moral, não há como cobrar 

de terceiros prejuízos por suposta e inexistente lesão. Não tento havido 

recurso da ré, impõe-se a manutenção da sentença, quanto ao valor da 

indenização, tendo em vista a vedação de reformatio in pejus. (TJ-MG - 

AC: 10011130002279001 MG, Relator: Pedro Bernardes, Data de 

Julgamento: 17/03/2015, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 30/03/2015) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA POR DANO 

MORAL. DEVEDOR CONTUMAZ. AUSÊNCIA DE DANO. INDENIZAÇÃO NÃO 

DEVIDA. - Para que se proteja a honra, a imagem e o bom nome de uma 

pessoa, mister se faz que esta traga incólume tais atributos da 

personalidade. Assim, se a própria parte não cuida de proteger os 

pressupostos de sua moral, não há como cobrar de terceiros prejuízos 

por suposta e inexistente lesão. (TJ-MG - AC: 10024101935195002 MG, 

Relator: Pedro Bernardes, Data de Julgamento: 26/03/2013, Câmaras 

Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/04/2013) Com efeito, 

forçoso reconhecer a inexistência de danos morais, pois ainda que a 

primeira negativação é ilegítima, existem outras que apesar de posteriores, 

são legitimas, de modo que impede a caracterização dos danos morais. 4. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, 

para: a) DECLARAR inexistência dos débitos em discussão neste 

processo. Sugiro improcedência dos pedidos de danos morais. Sem 

custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.
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Autos nº 1000654-48.2018.811.0004 Pólo Ativo: GESSICA BARRETO 

SOARES Pólo Passivo: GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS LTDA . Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o 

relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A 

inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os 

fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o 

Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, 

como forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. (destaquei e negritei). Da análise do 

processo, verifico que a parte autora requereu a desistência do processo, 

não havendo empecilho para acolher o pedido. De acordo com o artigo 

487, inciso VIII, do Código de Processo Civil Brasileiro, extingue-se o 

processo sem julgamento do mérito: “VIII – homologar a desistência da 

ação”. Assim, desistindo à parte autora da ação, não há porque a mesma 

prosseguir, uma vez que esta se encerra no momento da homologação de 

sua desistência. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no artigo 

487, VIII do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência 

da ação, e SUGIRO EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução do mérito.. 

Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei 

nº. 9.099/95). Revogo liminar eventualmente concedida. Arquive-se. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) 

LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 

40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), 

para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.
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Autos nº 1000079-40.2018.811.0004 Pólo Ativo: ROBERTO PEREIRA NETO 

Pólo Passivo: MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO/MT Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo que não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 2.2. MÉRITO A inteligência do 

art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE 

ORDINARIA TRABALHISTA, onde a parte autora em resumo aduz que 

realizou um contrato excepcional e temporário com o Município Réu pelo 

ano de 2016, e posteriormente prorrogado até dezembro/2017. No entanto, 

sem qualquer justificativa hábil, o réu rescindiu o contrato em 05.07.2017, 

e entende que tal fato de causou consequências de ordem moral e 

material, visto que confiava no salário até o final do mencionado ano. 

Pugna assim, condenação de verbas trabalhadas pelo período de 06 a 

12/2017 e ainda danos morais. O Munícipio, devidamente citado, 

apresentou contestação, alegando que a forma de contratação devida é 

por concurso público, e portanto a contratação era nula de pleno direito, e 

ainda que o autor não faz jus ao solicitado, pugnando pela improcedência 

da inicial. É certo que o contrato é valido enquanto vigente, não havendo 

que se falar de nulidade, visto que o Réu tenta utilizar-se com má-fé das 

disposições legais em seu favor, e sendo possível a Administração 

celebrar com particulares contratos temporários, não há que se falar em 

ilicitude. Quanto a possibilidade de rescisão antecipada, no caso discutido 

nos autos, entendo totalmente possível, sendo certo que a dispensa sem 

justa causa, não precisa ter contraditório ou ampla defesa, visto que 

estamos tratando de contrato temporário, e não contrato efetivo. Dessa 

forma, entendo que os pedidos da parte autora, não encontram respaldo 

jurídico, neste sentido: RECURSO DE REVISTA. INTERPOSIÇÃO NA 

VIGÊNCIA DA LEI 13.015/2014. CONTRATO TEMPORARIO. RESCISÃO 
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ANTECIPADA. INDENIZAÇÃO PREVISTA NO ART. 479 DA CLT. A 

indenização prevista no art. 479 da CLT não se aplica ao trabalho 

temporário, pois existe norma especial regulando esta modalidade de 

contrato (Lei n° 6.019/74), que fixa expressamente a indenização por 

dispensa sem justa causa (art. 12). Recurso de revista conhecido e 

provido. (TST – RR: 3636720145090665, Relator: Delaíde Miranda Arantes, 

Data de Julgamento: 22/03/2017, 2º Turma, Data de Publicação: DEJT 

31/03/2017). Dessa forma, os pedidos iniciais não podem ser acolhidos. 3. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO IMPROCEDENCIA TOTAL do 

pedido formulado pela parte autora, com resolução de mérito, nos termos 

do art. 487, inciso I, do CPC, para: Sem custas e honorários, conforme 

disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após trânsito em julgado, 

arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de 

Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. 

(assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. 

Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo 

(a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010416-03.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WALDESON TAVARES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIRO GEHM OAB - MT0016063A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Cuida-se de processo remetido pela instância superior 

diretamente a este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as 

intimações eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os 

atos necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. 2. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001843-61.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA BONFIM DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO BORTOLANZA OAB - MT0021716A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OPTICA BRASIL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCAS ALVES DE SOUSA OAB - GO45457 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Diante da manifestação de vontade das partes em encerrar o litígio 

conforme acordo encartado aos autos, estando regulares os termos da 

avença, tendo sido resguardados os interesses das partes, nos termos 

do art. 487, III, b, e ainda o disposto no art. 200, caput, todos do Código de 

Processo Civil, bem como atento ao Enunciado 90 do Fonaje, HOMOLOGO 

para todos os fins de direito a transação entabulada entre as partes, 

declarando (art. 316 do CPC) EXTINTO o processo em apreço. 2- Sem 

custas ou honorários advocatícios. 3- Após o trânsito em julgado e não 

havendo manifestação das partes, proceda às baixas necessárias e 

arquivamento dos autos. 4- Publique-se. 5- Registre-se. 6- Intime-se. 7- 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001899-31.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

J.C NOGUEIRA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA GOMES DE MORAES OAB - MT0021078A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA SOARES LUIZ VIDAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Dispensado o relatório na forma do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

Embora devidamente intimada, a parte autora não compareceu à audiência 

anteriormente aprazada, peticionando pelo seu cancelamento no dia 

anterior à realização da solenidade sob o pretexto de que a ré estaria 

dificultando sua intimação. Entretanto, na audiência foi constatada a 

presença da ré e a ausência da parte autora. Restando, assim, 

caracterizada sua desídia, hipótese em que o feito deve ser extinto sem 

julgamento de mérito, nos termos do artigo 51, I, da Lei 9.099/1995. 

Conveniente registrar que eventual pedido de desistência da ação deve 

ser formulado antes da sessão, não sendo crível durante o ato em si, o 

advogado da parte ausente tentar esquivar seu cliente da contumácia 

mediante pedido desta natureza. Isto se dá pelo fato de que iniciado o ato 

e constatada a ausência, já se consumou a contumácia, não detendo mais 

a parte poderes para desistir de uma ação que sofreu os efeitos 

decorrentes da norma em voga. Igualmente é de bom alvitre anotar a 

prática de alguns causídicos, os quais confeccionam formulário padrão de 

pedido de desistência, preenchendo-o durante a audiência quando 

constatam a ausência da parte autora, expediente que este magistrado 

compreende como uma frívola tentativa de se escudar dos efeitos da 

contumácia consumada. Com efeito, não formulado o pedido de 

desistência antes de se iniciar a audiência de conciliação, resta 

configurada a contumácia, devendo a parte sofrer as consequências da 

sua desídia. 3. Assim sendo e com esteio na norma acima invocada, 

JULGO EXTINTO o processo sem apreciação do seu mérito, condenando a 

parte requerente ao pagamento das custas judiciais, nos termos da 

inteligência extraída do § 2º do apontado artigo 51, combinado com o 

enunciado 28 do FONAJE, abaixo transcrito: ENUNCIADO 28 – Havendo 

extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, 

é necessária a condenação em custas. 4. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se, mediante as baixas e anotações necessárias, observando as 

disposições da CNGC quanto às eventuais custas pendentes. 5. P.R.I. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010814-47.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA CAETANO DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIRO GEHM OAB - MT0016063A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Verifico que o valor executado se insere no conceito de pequeno valor, 

não havendo como se olvidar do que preconiza o art. 100, § 3º, da Cártula 

Magna c/c art. 87 do ADCT, pois com o advento da Lei nº 10.259/2001 as 

obrigações de pequeno valor passaram a ser definidas - para fins do 

indigitado art. 100, § 3º - pelo mesmo parâmetro estabelecido como limite 

para a competência dos Juizados Especiais Federais (60 salários 

mínimos), razão pela qual DETERMINO a escrivania que expeça oficio 

requisitório de pequeno valor, observando as instruções normativas e os 

formulários emanados pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. 

2. Antes da expedição do ofício acima, deverá a Fazenda Pública do 

Município de Barra do Garças/MT ser intimada para se manifestar quanto 

aos cálculos no prazo de 30 (trinta) dias. 3. Ademais, no mesmo prazo, 

deve cumprir a obrigação de fazer estipulada na sentença, consistente em 

elevar a autora para o Nível 2 e Classe B, bem como, passar a constar 

como novo salário o montante de R$1.054,16 (mil e cinquenta e quatro 

reais e dezesseis centavos), sob pena de multa diária na razão de R$ 

200,00 (duzentos reais), podendo embargar a presente execução no 

prazo de 15 (quinze) dias, contados da data em que ocorrer a efetiva 

intimação (inteligência do art. 915, caput, c/c artigo 231, § 3º, ambos do 

CPC). 4. No ato da intimação a parte deverá ser devidamente identificada e 

informada que no caso de eventual descumprimento, poderá responder 

pela prática do crime de desobediência, além de penalização por litigância 

de má-fé, nos termos do § 3º do referido artigo 536 do CPC. 5. Expeça-se 

o necessário. 6. Intime-se. 7. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002075-73.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

OSWALDO SOARES FILHO (INTERESSADO)

VANIA MARIA SOARES DE SENA (INTERESSADO)
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Advogado(s) Polo Ativo:

Paulo Roberto Tavares de Sena OAB - MT6432/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANAYLOR MARTINS CARRIJO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Cuida-se de ação de despejo c/c cobrança de aluguéis e 

rescisão contratual c/c perdas e danos ajuizada por VANIA MARIA 

SOARES DE SENA e OSWALDO SOARES FILHO, em desfavor de 

ANAYLOR MARTINS CARRIJO, aduzindo que pretende reaver o imóvel, 

ante ao atraso do pagamento dos aluguéis desde o mês de agosto de 

2018, bem como pelo descumprimento da cláusula décima quarta do 

contrato, a qual prevê que quaisquer benfeitorias, obras ou serviços que 

o arrendatário pretenda fazer no imóvel deverá haver a autorização 

expressa do arrendante, visto a alegação de o réu ter mudado a antiga 

estrada de acesso da fazenda. 2. Todavia, na explanação constante na 

vestibular não ficou evidenciado o uso próprio, pois o referido imóvel foi 

arrendado com a finalidade de utilização das pastagens e tanques de 

piscicultura, pelo prazo de 05 (cinco) anos. Assim sendo, resta patente a 

incompetência deste Juizado, haja vista que é pacifico na jurisprudência 

pátria o entendimento de que em se tratando de despejo que não seja 

enquadre no art. 47, inciso III da Lei nº 8.245/91 esta justiça especializada 

não é competente para proferir julgamentos a respeito da mesma, senão 

vejamos: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE DESPEJO. LOCAÇÃO 

COMERCIAL. DESPEJO QUE SE EVIDENCIA MOTIVADO POR FALTA DE 

PAGAMENTO. INCOMPETÊNCIA DO JEC. Incompetência do JEC para 

julgamento de ação de despejo que não seja exclusivamente a locação 

residencial de que fala o art. 47, III, da Lei do Inquilinato. Aplicação do 

Enunciado 04 do FONAJE: "Nos Juizados Especiais só se admite a ação 

de despejo prevista no art. 47, III, da Lei nº 8.245/91."EXTINÇÃO DE 

OFÍCIO. (TJ-RS - Recurso Cível: 71003066495 RS, Relator: Fabio Vieira 

Heerdt, Data de Julgamento: 28/07/2011, Terceira Turma Recursal Cível, 

Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/08/2011) JUIZADOS 

ESPECIAIS. DESPEJO PARA USO PRÓPRIO E POR FALTA DE 

PAGAMENTO. LOCAÇÃO COMERCIAL. INAPLICABILIDADE DO INSTITUTO. 

FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E 

IMPROVIDO. 1 - DE CONFORMIDADE COM O INCISO III, DO ARTIGO 3º, DA 

LEI Nº 9.099/95, O JUIZADO ESPECIAL CÍVEL SÓ TEM COMPETÊNCIA 

PARA PROCESSAR E JULGAR AÇÃO DE DESPEJO PARA USO PRÓPRIO. 

O DESPEJO PARA USO PRÓPRIO É INSTITUTO ATINENTE APENAS À 

LOCAÇÃO RESIDENCIAL, NÃO SE APLICANDO À LOCAÇÃO COMERCIAL. 

2 - OS JUIZADOS ESPECIAIS SÓ CONHECEM DE PEDIDO DE DESPEJO 

PARA USO PRÓPRIO, SENDO INCOMPETENTE PARA PROCESSAR E 

JULGAR AÇÃO DE DESPEJO DE IMÓVEL COMERCIAL E POR FALTA DE 

PAGAMENTO. 3 - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-DF - ACJ: 

20120710273048 DF 0027304-64.2012.8.07.0007, Relator: LEANDRO 

BORGES DE FIGUEIREDO, Data de Julgamento: 30/07/2013, 1ª Turma 

Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de 

Publicação: Publicado no DJE : 06/08/2013 . Pág.: 427) (Grifamos) 3. 

Corroborando com este entendimento, temos o enunciado 04 do FONAJE, 

que prevê a alusão de somente ser factível a ação de despejo para uso 

próprio em uma das causas elencadas no art. 47, III, da Lei de Locação, 

v.g: “ENUNCIADO 4 – Nos Juizados Especiais só se admite a ação de 

despejo prevista no art. 47, inciso III, da Lei 8.245/1991.” 4. Ex positis e 

tendo em vista que não restou demonstrado à caracterização do uso 

próprio, prevista no art. 3°, III da Lei 9.099/1955, INDEFIRO a proêmial, por 

conseqüência, JULGO EXTINTO o processo sem julgamento de mérito, o 

que faço com supedâneo no artigo 51, II, da lei alhures grafada. 5. 

Publique-se. 6. Registre-se. 7. Intime-se. 8. Transitado em julgado, 

certifique-se e arquive-se os autos, com as providências necessárias.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002104-26.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRO LUIS COSTA SAGGIN (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRO LUIS COSTA SAGGIN OAB - MT0005734A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA YUMI MATSUMORI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

SENTENÇA TERMINATIVA Processo nº: 1002104-26.2018.8.11.0004 

Vistos, etc. 1- Dispensado o relatório nos termos do art. 38, da lei 9099/95, 

vejo a necessidade de extinguir o feito. 2- Ao analisar a exordial e diante 

do contexto fático que se apresenta o processo, verifica-se a 

impossibilidade de se chegar a uma decisão coerente e justa sem que se 

proceda ao exame pericial contábil para possibilitar o arbitramento de 

honorários advocatícios a ser realizado por profissional competente, 

motivo pelo qual, reconheço a incompetência deste Juizado para o 

presente feito. 3- É de bom alvitre destacar que os litígios relacionados à 

perícia não estão pura e expressamente excluídos do Juizado Especial 

Cível, sob pena de contrariar a mens legis. Em verdade, a Lei nº 9.099/95 

estabelece, em seu art. 3º, dois parâmetros - valor e matéria - para que 

uma ação possa ser considerada de menor complexidade e, 

consectariamente, sujeita à competência do Juizado Especial Cível. 4- Há, 

então, apenas dois critérios para fixação dessa competência, quais sejam: 

valor e matéria, inexistindo dispositivo na Lei nº 9.099/95 que permita 

concluir que a complexidade da causa e, por conseguinte, a competência 

do Juizado Especial Cível esteja relacionada à necessidade ou não de 

perícia. 5- Ao revés, o art. 35 da Lei 9.099/95 regula a hipótese de prova 

técnica, em ordem a confirmar o fato de que no âmbito dos Juizados 

Especiais Cíveis é possível a realização de perícia, seguindo-se, 

naturalmente, formalidades simplificadas que sejam compatíveis com as 

causas de menor complexidade. Nesse contexto, evidenciada a natureza 

complexa da prova, tratando-se de matéria de ordem pública, cabe, de 

ofício extinguir o processo, sem julgamento do mérito, conforme dispõe o 

artigo 51, inciso II, da lei em testilha, reconhecendo assim, a incompetência 

deste Juizado. 6- Por esse ângulo, debruçando-me sobre os autos, 

constato que a competência para o processamento e julgamento do feito é 

da Justiça Comum em razão deste Juizado Especial Cível não possuir 

competência para causas de maiores complexidades, consoante o artigo 

3º da Lei nº 9.099/1995, in verbis: “O Juizado Especial Cível tem 

competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis 

de menor complexidade, assim consideradas”. 7- Cumpre-lhe estar 

sempre atento ao binômio simplicidade-celeridade que deve presidir o 

curso do processo, limitando ou excluindo provas que considerar 

excessivas, impertinentes ou protelatórias (art. 33) e, principalmente, 

impedindo peremptoriamente a tentativa de produção de prova técnica 

formal, cujo procedimento destoa, por sua complexidade e custo elevados, 

da matriz constitucional de pequena complexidade da causa. 8- Perante o 

exposto, o entendimento ora analisado possui respaldo em um dos pilares 

dos Juizados Especiais, dando característica fundamental aos atos nesse 

instituto, posto que o princípio da celeridade significa que o processo deve 

ser rápido e terminar no menor tempo possível, por envolver demandas 

economicamente simples e de nenhuma complexidade jurídica, a fim de 

permitir ao autor a satisfação quase imediata do seu Direito. 9- Deste modo 

há de se concluir que na seara dos Juizados Especiais não são cabíveis 

incidentes que protelem o julgamento, portanto não é admitida qualquer 

forma de intervenção de terceiros e nem sequer realizações de exames 

periciais, posto que, caso fosse possível a aplicabilidade desses 

procedimentos complexos, o sistema do Juizado Especial deixaria de ser 

especial, pois sofreria todas as etapas burocráticas e complexas do 

sistema ordinário. Assim, é pertinente colacionar os entendimentos 

adotados pelas jurisprudências pátrias: INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO 

ESPECIAL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. DIFERENCIAÇÃO DE MERA AÇÃO 

DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS. PRESUMÍVEL NECESSIDADE DE 

PERÍCIA. PROCEDIMENTO INCOMPATÍVEL COM O DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS. PRECEDENTES DO STJ. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM 

ANÁLISE DO MÉRITO, ARTIGO 51, II DA LEI 9.099/95. RECURSO 

CONHECIDO E PREJUDICADO. Decidem os juízes integrantes da 1º Turma 

Recursal do Estado do Paraná, por unanimidade de votos, conhecer e 

julgar prejudicado o recurso, nos exatos termos deste voto. (TJPR - 1ª 

Turma Recursal - 0003635-22.2014.8.16.0084/0 - Goioerê - Rel.: LEO 

HENRIQUE FURTADO ARAUJO - J. 03.06.2016) (grifos nossos). AÇÃO DE 

ARBITRAMENTO E COBRANÇA DE HONORÁRIOS. COMPETÊNCIA. 

JUIZADOS ESPECIAIS. (1) COMPETÊNCIA. CONTROLE. JUIZADOS. WRIT 

NO TJ. POSSIBILIDADE. Nos moldes da jurisprudência do Superior Tribunal 

de Justiça, possível a impetração, perante o Tribunal de Justiça de 

mandado de segurança para controle da competência dos Juizados 

Especiais, sem que a providência resulte ofensa ao En. 376 da Súmula do 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039412/12/2018 Página 150 de 855



STJ e En. 267 da Súmula do STF. Precedentes. (2) ARBITRAMENTO. 

PROCESSAMENTO NO JUIZADO. IMPOSSIBILIDADE. “A ação de 

arbitramento de honorários advocatícios se diferencia da ação de 

cobrança de tais honorários”, pois na última, “o valor a ser perseguido já 

se encontra definido, restando apenas a condenação do réu ao seu 

pagamento”, e na primeira, “apenas o direito aos honorários está 

estabelecido, restando dar a corpo esse direito, o que se faz, muitas 

vezes, mediante perícia”, de sorte que, não se confundindo as ações, a 

pretensão de arbitramento não encontra previsão no art. 275, inc. II do 

CPC”, não havendo, pois, “previsão expressa da competência do juizado 

Especial para julgar essa causa.”. Ademais, aliado a isso, “a provável 

necessidade de perícia torna o procedimento da ação de arbitramento de 

honorários incompatível com a disciplina dos Juizados Especiais, 

destinados ao julgamento de causas de pequena complexidade.” (REsp 

633.514/SC, rel. Min. Humberto Gomes de Barros, relª. p/ acórdão Min.ª 

Nancy Andrighi. Julgado em 07/08/2017). (grifos nossos). 10- Em suma, 

perante aos entendimentos acima colacionados, independentemente do 

valor que lhe fora atribuído e das partes envolvidas, a apreciação da 

demanda foge da alçada dos Juizados Especiais Cíveis em decorrência da 

circunstância de complexidade do feito, levando em consideração que no 

caso concreto haverá a necessidade de promoção de perícia contábil 

para possibilitar o arbitramento de honorários, não podendo o juízo acolher 

a perícia unilateral, ainda que realizada pelo perito legista do Estado de 

Mato Grosso. 11- Por fim, anoto que a presente decisão não inviabiliza o 

direito da parte autora à prestação jurisdicional reclamada, sendo certo 

que poderá pleitear no Juízo próprio. 12- Face ao Exposto, diante das 

jurisprudências supracitadas, nos termos do artigo 3º c/c 51, inciso II, da 

Lei nº 9.099/95 e artigo 64 do Diploma Processual Civil, DECLARO a 

Incompetência deste Juízo, em razão da complexidade da causa, para 

julgar o feito, e, em consequência, JULGO extinto o processo sem 

julgamento do mérito. 13- Sem custas e honorários, conforme disposto nos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 14- Sentença publicada 

eletronicamente. 15- Após o trânsito em julgado, arquive-se. 16- 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. 17- Expeça-se o 

necessário.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010320-85.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CIBELE MARIA CONCEICAO LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALAIANY FIGUEIREDO SILVA DE FREITAS OAB - MT0017912A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Mediante a liquidação da dívida realizada conforme o acordo encartado 

aos autos, nos termos do art. 487, III, b, e atento ao disposto no art. 200, 

caput, do CPC, HOMOLOGO por sentença, para todos os efeitos legais e 

de direito, declarando (art. 316 do CPC) EXTINTO o presente processo, 

nos termos do art. 924, II, bem como atento ao disposto no art. 925, todos 

do Código de Processo Civil. 2- Sem custas. 3- Após o trânsito em julgado 

e não havendo manifestação das partes, proceda às baixas necessárias 

e arquivamento dos autos. 4- Publique-se. 5- Registre-se. 6- Intime-se. 7- 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011344-85.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA MARIA OLIVEIRA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIN LEONEL VILELA OAB - MT0015821A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ORTO MAIS (REQUERIDO)

ANDRE LUIS GUNTHER LIMA DIAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDINO BORTOLANZA OAB - MT0021716A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Mediante a liquidação da dívida realizada conforme o acordo encartado 

aos autos, nos termos do art. 487, III, b, e atento ao disposto no art. 200, 

caput, do CPC, HOMOLOGO por sentença, para todos os efeitos legais e 

de direito, declarando (art. 316 do CPC) EXTINTO o presente processo, 

nos termos do art. 924, II, bem como atento ao disposto no art. 925, todos 

do Código de Processo Civil. 2- Sem custas. 3- Após o trânsito em julgado 

e não havendo manifestação das partes, proceda às baixas necessárias 

e arquivamento dos autos. 4- Publique-se. 5- Registre-se. 6- Intime-se. 7- 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001775-14.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO SOUSA SETUBA MILHOMEM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO SOUSA SETUBA MILHOMEM OAB - GO0045732A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAN TERTULIANO ROSA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Diante da manifestação de vontade das partes em encerrar o litígio 

conforme acordo encartado aos autos, estando regulares os termos da 

avença, tendo sido resguardados os interesses das partes, nos termos 

do art. 487, III, b, e ainda o disposto no art. 200, caput, todos do Código de 

Processo Civil, bem como atento ao Enunciado 90 do Fonaje, HOMOLOGO 

para todos os fins de direito a transação entabulada entre as partes, 

declarando (art. 316 do CPC) EXTINTO o processo em apreço. 2- Sem 

custas ou honorários advocatícios. 3- Após o trânsito em julgado e não 

havendo manifestação das partes, proceda às baixas necessárias e 

arquivamento dos autos. 4- Publique-se. 5- Registre-se. 6- Intime-se. 7- 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001742-24.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO DE SOUZA RODRIGUES DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Dispensado o relatório na forma do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

Embora devidamente intimada, a parte autora não compareceu à audiência 

anteriormente aprazada, restando caracterizada sua desídia, hipótese em 

que o feito deve ser extinto sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 

51, I, da Lei 9.099/1995. Conveniente registrar que eventual pedido de 

desistência da ação deve ser formulado antes da sessão, não sendo 

crível durante o ato em si, o advogado da parte ausente tentar esquivar 

seu cliente da contumácia mediante pedido desta natureza. Isto se dá pelo 

fato de que iniciado o ato e constatada a ausência, já se consumou a 

contumácia, não detendo mais a parte poderes para desistir de uma ação 

que sofreu os efeitos decorrentes da norma em voga. Igualmente é de 

bom alvitre anotar a prática de alguns causídicos, os quais confeccionam 

formulário padrão de pedido de desistência, preenchendo-o durante a 

audiência quando constatam a ausência da parte autora, expediente que 

este magistrado compreende como uma frívola tentativa de se escudar 

dos efeitos da contumácia consumada. Com efeito, não formulado o 

pedido de desistência antes de se iniciar a audiência de conciliação, resta 

configurada a contumácia, devendo a parte sofrer as consequências da 

sua desídia. 3. Assim sendo e com esteio na norma acima invocada, 

JULGO EXTINTO o processo sem apreciação do seu mérito, condenando a 

parte requerente ao pagamento das custas judiciais, nos termos da 

inteligência extraída do § 2º do apontado artigo 51, combinado com o 

enunciado 28 do FONAJE, abaixo transcrito: ENUNCIADO 28 – Havendo 

extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, 

é necessária a condenação em custas. 4. Após o trânsito em julgado, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039412/12/2018 Página 151 de 855



arquive-se, mediante as baixas e anotações necessárias, observando as 

disposições da CNGC quanto às eventuais custas pendentes. 5. P.R.I. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001770-89.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VANUBIO OLIVEIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EURIPEDES FERREIRA MARTINS JUNIOR OAB - MT0020393A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - PR0042277A 

(ADVOGADO(A))

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - PR07295 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Estando regulares os termos da avença, tendo sido resguardados os 

interesses das partes, nos termos do art. 487, III, b, e ainda o disposto no 

art. 200, caput, todos do Código de Processo Civil, bem como atento ao 

Enunciado 90 do Fonaje, HOMOLOGO para todos os fins de direito o 

acordo encartado no evento de nº. 17. 2- Destarte, uma vez satisfeita a 

obrigação mirada nos presentes autos, o processo deve chegar ao seu 

término, portanto, nos termos do art. 316 e 487, I do Código de Processo 

Civil, mediante a liquidação da dívida já realizada de acordo com os autos, 

declaro EXTINTO o processo em apreço. 3- Após o trânsito em julgado e 

não havendo manifestação das partes, proceda às baixas necessárias e 

arquivamento dos autos. 4- Publique-se. 5- Registre-se. 6- Intime-se. 7- 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001825-40.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

OTICA MODERNA LTDA - ME (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO XAVIER DA SILVA OAB - SP0217166A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO FRANCISCO DA LUZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Dispensado o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 2- 

Decido. 3- Considerando que as partes se compuseram em audiência e 

estando regulares os termos da avença, nos termos do art. 487, III, b, do 

NCPC, bem como atento ao disposto no art. 22 § Único da Lei 9.099/95, 

HOMOLOGO, para todos os fins de direito o acordo entabulado entre as 

partes, declarando EXTINTO o processo em apreço. 4- Sem custas 

conforme art. 55 da Lei n.º 9.099/95. 5- Em atenção ao disposto no item 

5.3.6 da C.N.G.C., dispenso a intimação das partes e de seus patronos. 6- 

Registre-se e, em seguida, arquive-se com as baixas de estilo. 7- 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001551-76.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELLY SOUZA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMIRAMY BUENO DE CASTRO OAB - MT0005880S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIAGO CARDOSO DA LUZ (REQUERIDO)

F A DE MIRANDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTA LOURENCO SILVA OAB - MT20409/O (ADVOGADO(A))

WESLEY EDUARDO DA SILVA OAB - MT0013617A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Desnecessário o relatório conforme se infere da leitura do art. 38 da Lei 

9.099/1995. 2. No caso sub judice verifica-se de plano a incompetência 

deste juizado, mormente pretende a parte autora a rescisão do contrato 

pactuado no montante de R$45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) e o 

recebimento de R$15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais . 3. 

Ab initio, de bom alvitre destacar que o magistrado ao receber a demanda 

pode e deve, ainda que não arguida preliminar de incompetência em razão 

do valor, analisar se tem competência para decidir a causa, isso porque 

se trata de competência absoluta, podendo ser reconhecida, a pedido ou 

de ofício, em qualquer momento. 4. Com efeito, como é sabido, há dois 

limites de alçadas para os feitos que tramitam no Juizado Especial: 20 

(vinte) salários mínimos, quando o reclamante não estiver representado ou 

assistido por advogado e 40 (quarenta) salários mínimos, quando estiver 

assistido ou representado por causídico. 5. Assim sendo, nas causas 

ajuizadas no Juizado Especial incide o limite de 40 (quarenta) salários 

mínimos, por ser esta a regra geral e não haver nenhuma exceção, 

qualquer outra interpretação feriria frontalmente o princípio de que as 

exceções devem ser interpretadas restritivamente. 6. Ocorre que no caso 

sub examine os pedidos autorais não merecem guarida, notadamente pelo 

simples fato de que o juizado especial, consoante determina art. 3, I, só 

podem julgar “as causas cujo valor não exceda a quarenta vezes o salário 

mínimo”, o que não é o caso em tela, porquanto conforme restou grafado 

em linhas pretéritas, a parte autora requer a restituição do valor cobrado, 

bem como indenização por danos morais no valor de 40 (quarenta salários 

mínimos), o que suplanta o valor das causas deste juizado especial. 7. Ex 

positis, levando-se em consideração que o valor da causa é superior a 40 

(quarenta) salários mínimos, por se tratar de matéria de ordem pública, 

reconheço, de ofício, a incompetência deste Juizado Especial, e, por 

consequência, julgo extinto este feito sem resolução do mérito, nos termos 

do art. 51, II da Lei 9.099/1955 c/c art. 485, I do Código de Processo Civil, 

sem prejuízo de a parte autora ajuizar nova demanda, caso comprove a 

competência da via ora eleita. 8. Sem custas processuais. 9. Após o 

trânsito em julgado, arquive-se procedendo às baixas e anotações de 

necessárias. 10. Publique-se. 11. Registre-se. 12. Intimem-se. 13. 

Cumpra-se.

Comarca de Cáceres

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1004034-10.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DJANIRA PEREIRA DA CUNHA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON FERNANDES DA CUNHA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 1ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES EDITAL DE 

INTIMAÇÃO/TERCEIROS/INTERESSADOS Prazo do Edital: 20 Dias 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ALETHEA 

ASSUNCAO SANTOS PROCESSO n. 1004034-10.2017.8.11.0006 Valor da 

causa: R$ 937,00 ESPÉCIE: [Tutela e Curatela]->INTERDIÇÃO (58) POLO 

ATIVO: Nome: DJANIRA PEREIRA DA CUNHA, Endereço: RUA DAS 

AVENCAS, SN, PROX AO CEMITERIO PARK DOS IPES, OLHOS D'AGUA, 

CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 POLO PASSIVO: Nome: NELSON 

FERNANDES DA CUNHA, Endereço: desconhecido FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO DE TERCEIROS INTERESSADOS, DO INTEIRO TEOR DA 

SENTENÇA, proferida nos autos supra identificado, que segue abaixo 

resumida transcrita, e vinculados disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste documento (art. 523 de seguintes do 

CPC). SENTENÇA: [...]Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO 

para o fim de DECRETAR A INTERDIÇÃO de Nelson Fernandes da Cunha, 

declarando-a relativamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da 

vida civil, limitando-se aos atos de conteúdo negocial e patrimonial, na 

forma do artigo 4º, inciso III, do Código Civil e, de acordo com o artigo 

1767, inciso I, do Código Civil, nomeio-lhe curadora Djanira Pereira da 

Cunha, confirmando os efeitos da tutela anteriormente concedida. Em 

consequência, julgo extinto o feito, com resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Em 

obediência ao disposto no artigo 755, §3º, do Código de Processo Civil e 

no art. 9º, III do Código Civil/2002, inscreva-se a presente decisão no 

Registro Civil e publique-se na imprensa local e no Órgão Oficial, 3 (três) 
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vezes, com intervalo de 10 dias. Sem custas ou honorários. Saem os 

presentes intimados. Homologo a renúncia ao prazo recursal. Expeça-se o 

Termo de Curatela Definitiva. E, para que chegue ao conhecimento de 

todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o 

presente Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma 

da Lei. Eu, JOANA APARECIDA SILVA ASSUNCAO, digitei. Cáceres-MT, 

11 de dezembro de 2018. Jackline Márcia Dias Tingo Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

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

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1006053-52.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

J. E. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS OAB - MT0213630A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. A. D. S. (REQUERIDO)

 

CERTIFICO e dou fé, em cumprimento ao Mandado de Citação e Intimação, 

processo n. 1006053-52.2018.811.0006, expedido pela MM.ª Juíza de 

Direito da 1ª Vara desta cidade e Comarca que me dirigi na Rua das 

Palmeiras, Bar da Zélia, Massa Barro e não foi possível Citar e Intimar a 

Sra. CATIA APARECIDA DA SILVA, pois fui informada pela Sra. Zélia, que 

a Sra. Katia residia ao lado do Bar, mas mudou-se a mais de dois meses e 

não soube dizer o seu endereço atual. O referido é verdade.

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1001748-93.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

M. R. T. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

K. P. T. E. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 1ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES EDITAL DE 

INTIMAÇÃO/TERCEIROS/INTERESSADOS Prazo do Edital: 20 Dias 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ALETHEA 

ASSUNCAO SANTOS PROCESSO n. 1001748-93.2016.8.11.0006 Valor da 

causa: R$ 880,00 ESPÉCIE: [Tutela e Curatela]->INTERDIÇÃO (58) POLO 

ATIVO: Nome: MARIA ROSARIO TOMICHA Endereço: RUA DOS ANTUNES, 

968, JARDIM PRIMAVERA, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 POLO 

PASSIVO: Nome: KATIA PATRICIA TOMICHA ESPINOSA Endereço: BARAO 

DO RIO BRANCO, 10, CENTRO, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DE TERCEIROS INTERESSADOS, do 

inteiro teor da Sentença, proferida nos autos supra identificado, que 

segue abaixo resumida transcrita, e vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento (art. 

523 de seguintes do CPC). SENTENÇA: [...] DIANTE DO exposto, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO para o fim de DECRETAR A INTERDIÇÃO de Kátia 

Patrícia Tomichá Espinosa, declarando-a relativamente incapaz de exercer 

pessoalmente os atos da vida civil, limitando-se aos atos de natureza 

negocial, na forma do artigo 4º, inciso III, do Código Civil e, de acordo com 

o artigo 1767, inciso I, do Código Civil, nomeio-lhe curadora Maria Rosário 

Tomichá, confirmando os efeitos da tutela anteriormente concedida. Em 

consequência, julgo extinto o feito, com resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Em 

obediência ao disposto no artigo 755, §3º, do Código de Processo Civil e 

no art. 9º, III do Código Civil/2002, inscreva-se a presente decisão no 

Registro Civil e publique-se na imprensa local e no Órgão Oficial, 3 (três) 

vezes, com intervalo de 10 dias. Sem custas ou honorários. Expeça-se o 

necessário. Intimem-se. Ciência ao Ministério Público. Após o trânsito em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. E, 

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, JOANA APARECIDA 

SILVA ASSUNCAO, digitei. Cáceres-MT, 11 de dezembro de 2018. Jackline 

Márcia Dias Tingo Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

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

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1006057-26.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS MENDES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GERSON MENDES DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 1ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES EDITAL DE 

INTIMAÇÃO/TERCEIROS/INTERESSADOS Prazo do Edital: 20 Dias 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ALETHEA 

ASSUNCAO SANTOS PROCESSO n. 1006057-26.2017.8.11.0006 Valor da 

causa: R$ 937,00 ESPÉCIE: [Tutela e Curatela]->INTERDIÇÃO (58) POLO 

ATIVO: Nome: LUIS MENDES DOS SANTOS, Endereço: ESTÂNCIA 

PALMARES BR 174, KM 120, PÉ DE ANTA, ZONA RURAL, CÁCERES - MT - 

CEP: 78200-000 POLO PASSIVO: Nome: GERSON MENDES DOS SANTOS, 

Endereço: ESTÂNCIA PALMARES BR 174, KM 120, PÉ DE ANTA, ZONA 

RURAL, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DE TERCEIROS INTERESSADOS, do inteiro tero da Sentença, 

proferida nos autos supra identificado, que segue abaixo resumida 

transcrita, e vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste documento (art. 523 de seguintes do CPC). 

SENTENÇA: Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para o fim 

de DECRETAR A INTERDIÇÃO de GERSON MENDES DOS SANTOS, 

declarando-o relativamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da 

vida civil, limitando-se aos atos de conteúdo negocial e patrimonial, na 

forma do artigo 4º, inciso III, do Código Civil e, de acordo com o artigo 

1767, inciso I, do Código Civil, nomeio-lhe curador LUIZ MENDES DOS 
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SANTOS, confirmando os efeitos da tutela anteriormente concedida. Em 

consequência, julgo extinto o feito, com resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Em 

obediência ao disposto no artigo 755, §3º, do Código de Processo Civil e 

no art. 9º, III do Código Civil/2002, inscreva-se a presente decisão no 

Registro Civil e publique-se na imprensa local e no Órgão Oficial, 3 (três) 

vezes, com intervalo de 10 dias. Sem custas ou honorários. Saem os 

presentes intimados. Após o trânsito em julgado, expeça-se o Termo de 

Curatela Definitiva. E, para que chegue ao conhecimento de todos e que 

ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital 

que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, 

JOANA APARECIDA SILVA ASSUNCAO, digitei. Cáceres-MT, 11 de 

dezembro de 2018. Jackline Márcia Dias TIngo Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

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

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Despacho Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1005139-85.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NATANAEL RIBEIRO DOS REIS (REQUERENTE)

EDIVANIA RIBEIRO DOS REIS (REQUERENTE)

EDENILSON RIBEIRO DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAISA SOARES DE SOUZA RIBEIRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1005139-85.2018.8.11.0006 REQUERENTE: EDENILSON RIBEIRO DOS 

REIS, NATANAEL RIBEIRO DOS REIS, EDIVANIA RIBEIRO DOS REIS 

REQUERIDO: MAISA SOARES DE SOUZA RIBEIRO Vistos etc. Diante do 

retorno dos expedientes, intime-se a parte autora para requerer o que 

entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias. Decorrido o prazo e 

devidamente certificado, à conclusão. Às providências. Cumpra-se. 

Cáceres, 11 de dezembro de 2018. Alethea Assunção Santos Juíza de 

Direito

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

Processo Número: 1002830-91.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

W. C. D. O. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WILSIMARA ALMEIDA BARRETO CAMACHO OAB - MT7061/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. B. D. C. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO CERTIDÃO NEGATIVA 

Diligência e Entrega de Mandados de Intimação, Citação, Notificação 

Certifico, em cumprimento deste r. mandado, extraído dos Autos 

1002830-91.2018, da 1ª Vara Cível (PJE), que me dirigi, nesta cidade, ao 

endereço mencionado, onde funciona a empresa "Pantanal" Gás, e lá, não 

encontrei a citanda e intimanda, Srª. DIANA BRUM DA CRUZ, pelo 

atendente fui informado de que a citanda é pessoa desconhecida, razão 

porque foi impossível o cabal cumprimento deste r. mandado, por isso 

devolvo-om à Escrivania, ara as providências cabíveis e aguardo novas 

ordens. O referido é verdade e dou fé. Cáceres-T, 12 Novembro 2018. 

Emilson Pires de Souza Oficial de Justiça 7830 SEDE DO E INFORMAÇÕES: 

- TELEFONE:

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1001312-03.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA IZABEL DE CARVALHO MACIEL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ARMEL DE CARVALHO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 1ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES EDITAL DE 

INTIMAÇÃO/TERCEIROS/INTERESSADOS Prazo do Edital: 20 Dias 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ALETHEA 

ASSUNCAO SANTOS PROCESSO n. 1001312-03.2017.8.11.0006 Valor da 

causa: R$ 937,00 ESPÉCIE: [Tutela e Curatela]->INTERDIÇÃO (58) POLO 

ATIVO: Nome: MARIA IZABEL DE CARVALHO MACIEL, Endereço: RUA 

DOS OPERÁRIOS, 826, CENTRO, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 POLO 

PASSIVO: Nome: ARMEL DE CARVALHO, Endereço: RUA DOS 

OPERARIOS, 826, CENTRO, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DE TERCEIROS INTERESSADOS, do inteiro teor, 

da sentença proferida nos autos, supra identificado, que segue abaixo 

resumida transcrita, conforme despacho, petição e documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo deste documento (art. 523 de seguintes do CPC). SENTENÇA: 

[...]DIANTE DO exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para o fim de 

DECRETAR A INTERDIÇÃO de Armel de Carvalho, declarando-o 

relativamente incapaz de exercer pessoalmente os atos de natureza 

negocial e patrimonial, na forma do artigo 4º, inciso III, do Código Civil e, de 

acordo com o artigo 1767, inciso I, do Código Civil, nomeio-lhe curadora, a 

Sra. Maria Izabel de Carvalho Maciel, confirmando os efeitos da tutela 

anteriormente concedida. Em consequência, julgo extinto o feito, com 

resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Em obediência ao disposto no artigo 755, §3º, do Código de 

Processo Civil e no art. 9º, III do Código Civil/2002, inscreva-se a presente 

decisão no Registro Civil e publique-se na imprensa local e no Órgão 

Oficial, 3 (três) vezes, com intervalo de 10 dias. Sem custas ou 

honorários. Expeça-se o necessário. Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Cumpra-se. E, 

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, JOANA APARECIDA 

SILVA ASSUNCAO, digitei. Cáceres-MT, 11 de dezembro de 2018. Jackline 

Márcia Dias Tingo Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

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

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 
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sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1005143-59.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRINA LOURDES TOMICHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MONISE FONTES BARRETO OAB - MT0007882A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIMAO TOMICHA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 1ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES EDITAL DE 

INTIMAÇÃO/TERCEIROS/INTERESSADOS Prazo do Edital: 20 Dias 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ALETHEA 

ASSUNCAO SANTOS PROCESSO n. 1005143-59.2017.8.11.0006 Valor da 

causa: R$ 1.000,00 ESPÉCIE: [ANTECIPAÇÃO DE TUTELA / TUTELA 

ESPECÍFICA, Tutela e Curatela]->INTERDIÇÃO (58) POLO ATIVO: Nome: 

ALEXANDRINA LOURDES TOMICHA, Endereço: Avenida das Carmélias, 

340, Vila Nova, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 POLO PASSIVO: Nome: 

SIMAO TOMICHA, Endereço: Avenida das Carmélias, 340, Vila Nova, 

CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DE 

TERCEIROS INTERESSADOS, do inteiro teor da Sentença, proferida nos 

autos supra identificado, que segue abaixo resumida transcrita, e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste documento (art. 523 de seguintes do CPC). 

SENTENÇA:[...] Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para o 

fim de DECRETAR A INTERDIÇÃO de SIMÃO TOMICHA, declarando-o 

relativamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil, 

limitando-se aos atos de conteúdo negocial e patrimonial, na forma do 

artigo 4º, inciso III, do Código Civil e, de acordo com o artigo 1767, inciso I, 

do Código Civil, nomeio-lhe curadora ALEXANDRINA LOURDES TOMICHA, 

confirmando os efeitos da tutela anteriormente concedida. Em 

consequência, julgo extinto o feito, com resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Em 

obediência ao disposto no artigo 755, §3º, do Código de Processo Civil e 

no art. 9º, III do Código Civil/2002, inscreva-se a presente decisão no 

Registro Civil e publique-se na imprensa local e no Órgão Oficial, 3 (três) 

vezes, com intervalo de 10 dias. Sem custas ou honorários. Saem os 

presentes intimados. Após o trânsito em julgado, expeça-se o Termo de 

Curatela Definitiva. E, para que chegue ao conhecimento de todos e que 

ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital 

que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, 

JOANA APARECIDA SILVA ASSUNCAO, digitei. Cáceres-MT, 11 de 

dezembro de 2018. Jackline Márcia Dias Tingo Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

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

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001801-40.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

E. S. D. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAMEYA LOURENCO BARBOSA SILVA OAB - SP0297478A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. A. S. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1001801-40.2017.8.11.0006 REQUERENTE: ELIETE SANTANA DO COUTO 

REQUERIDO: MURYLLO ALFREDO SANTANA Vistos etc. Tendo em vista 

que em consulta ao sistema processual foi constata a propositura de ação 

de investigação de paternidade da criança Muryllo Alfredo Santana sob o 

n.º 1000782-33.2016.8.11.0006, certifique-se acerca do acordo 

entabulado naqueles autos e translade-se cópia do termo e da sentença. 

Em seguida, à conclusão. Às providências. Cáceres, 11 de dezembro de 

2018. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 195848 Nr: 944-45.2016.811.0006

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ ALFREDO FONTES DE SALLES GRAÇA, ALFREDO 

DE SALLES GRAÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AULUS LUIZ SANTOS DE SALLES 

GRAÇA - OAB:22.006/A, BENEDITA IVONE ADORNO - OAB:6391/MT, 

ELIZETE BAGATELLI GONÇALVES - OAB:5932, PLÍNIO SAMACLAY DE 

LIMA MORAN - OAB:5.468 MT, SUERIKA MAIA DE PAULA CARVALHO 

- OAB:6514, VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA - OAB:9495/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Primeiramente, quanto ao pedido de expedição de alvará de levantamento 

de valores, formulado às fls. 1128/1131, certifique-se, Sra. Gestora, 

acerca da existência de valores vinculados aos autos, uma vez que não 

há juntadas de informativos de depósito.

Após, venham os autos conclusos para análise do pedido.

Ademais, acolho a cota ministerial de folhas retro, para determinar a 

intimação do Sr. Luiz Alfredo para prestar contas dos bens e rendimentos 

do interditando desde o ano de 2012, no prazo de 10 (dez) dias.

Após, dê-se vista dos autos à Defensoria Pública para manifestação.

Em seguida, ao Ministério Público.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 170181 Nr: 6401-29.2014.811.0006

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

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDAC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOLANGE SVERSUTH - 

OAB:OAB/MT 7.807

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ MIGUEL CHAMI 

GATTASS - OAB:4060, PLÍNIO SAMACLAY DE LIMA MORAN - 

OAB:5.468 MT, SUERIKA MAIA DE PAULA CARVALHO - OAB:6514

 Vistos etc.

Intime-se o apelado a apresentar contrarrazões de apelação no prazo 

legal.
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Em seguida, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso, consignadas as nossas homenagens de estilo.

Intime-se.

Às providências.

 Cumpra-se.

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002450-68.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JB.CONTE DO BRASIL & CIA LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TARCELIO SANTIAGO DA SILVEIRA JUNIOR OAB - MG86063 

(ADVOGADO(A))

ALEXANDRE AUGUSTO SILVA FARIA OAB - MG89759 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARAUJO JUNIOR E DIAS LTDA - ME (RÉU)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, impulsiono os autos, a fim de intimar 

as partes, por meio de seus advogados, legalmente constituídos, para 

comparecerem à Audiência de Conciliação designada para o dia 

26/02/2019, às 14:00 horas, que se realizará no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de Cáceres-MT. A ausência 

injustificada da(s) parte(s) à audiência de conciliação é considerada ato 

atentatório à dignidade da justiça e acarretará multa por ato atentatório à 

dignidade de justiça na proporção de 2 % sobre o valor da causa ou da 

vantagem econômica pretendida, conforme determina o art. 334, § 8º do 

CPC, exceto se ambas as partes em conjunto manifestarem o 

desinteresse na realização da audiência (art. 334, § 4º, inciso I do CPC).

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1002287-88.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON RIBEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE THADEU DOS SANTOS MESQUITA OAB - MT0007836A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA BEATRIZ DA SILVA FELISBINO (RÉU)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, impulsiono os autos, a fim de intimar 

as partes, por meio de seus advogados, legalmente constituídos, para 

comparecerem à Audiência de Conciliação designada para o dia 

18/03/2019, às 13:30 horas, que se realizará no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de Cáceres-MT. A ausência 

injustificada da(s) parte(s) à audiência de conciliação é considerada ato 

atentatório à dignidade da justiça e acarretará multa por ato atentatório à 

dignidade de justiça na proporção de 2 % sobre o valor da causa ou da 

vantagem econômica pretendida, conforme determina o art. 334, § 8º do 

CPC, exceto se ambas as partes em conjunto manifestarem o 

desinteresse na realização da audiência (art. 334, § 4º, inciso I do CPC).

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006785-33.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560/O 

(ADVOGADO(A))

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT0005308S 

(ADVOGADO(A))

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO RODRIGUES DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO Da análise da peça inicial e de seus 

documentos verifica-se que a parte autora não informou ou juntou o 

pagamento da taxa judiciária e custas processuais. Preceitua o artigo 321 

do Código de Processo Civil1 a possibilidade de emenda ou 

complementação da inicial quando não preenchidos os requisitos 

abrangidos pelos artigos 319 e 320 do mesmo diploma instrumental. 1 – 

Dessa forma, INTIME-SE a parte autora para efetuar o pagamento das 

custas processuais, consignando-se o prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do CPC). 2 – 

Decorrido o prazo, CONCLUSO. 3 – CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 10 de 

dezembro de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito 1 Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006789-70.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO JOSE DA COSTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO Da análise da peça inicial e de seus 

documentos verifica-se que a parte autora não informou ou juntou o 

pagamento da taxa judiciária e custas processuais. Preceitua o artigo 321 

do Código de Processo Civil1 a possibilidade de emenda ou 

complementação da inicial quando não preenchidos os requisitos 

abrangidos pelos artigos 319 e 320 do mesmo diploma instrumental. 1 – 

Dessa forma, INTIME-SE a parte autora para efetuar o pagamento das 

custas processuais, consignando-se o prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do CPC). 2 – 

Decorrido o prazo, CONCLUSO. 3 – CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 10 de 

dezembro de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito 1 Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006788-85.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT0016168S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLORISVALDO FERREIRA NOGUEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO Da análise da peça inicial e de seus 

documentos verifica-se que a parte autora não informou ou juntou o 

pagamento da taxa judiciária e custas processuais. Preceitua o artigo 321 

do Código de Processo Civil1 a possibilidade de emenda ou 

complementação da inicial quando não preenchidos os requisitos 

abrangidos pelos artigos 319 e 320 do mesmo diploma instrumental. 1 – 

Dessa forma, INTIME-SE a parte autora para efetuar o pagamento das 

custas processuais, consignando-se o prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do CPC). 2 – 

Decorrido o prazo, CONCLUSO. 3 – CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 10 de 

dezembro de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito 1 Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 
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15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002970-28.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MAYARA CUNHA LOPES AMARAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAN DANIEL BELTRAN RICO OAB - SP302259 (ADVOGADO(A))

EDUARDO HENRIQUE FERRI SALINAS OAB - SP313276 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEIDIANY LOPES ELOSMAN ELMERHEB (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1002970-28.2018.8.11.0006. 

REQUERENTE: MAYARA CUNHA LOPES AMARAL REQUERIDO: 

CLEIDIANY LOPES ELOSMAN ELMERHEB 1- A parte autora foi intimada 

para comprovar o preenchimento dos requisitos da gratuidade da justiça 

(ID n. 13977299), não se manifestando no prazo assinalado, conforme 

certificado no ID n. 15031823. Devido à ausência de manifestação, em 

decisão de ID n. 15164425, este juízo indeferiu a gratuidade pleiteada e 

intimou a parte autora para proceder à comprovação do pagamento das 

custas processuais no prazo de 10 (dez) dias. Novamente intimada, a 

parte autora não se manifestou, conforme certificado no ID n. 16588309. 

Dessa feita, DETERMINA-SE sua devolução à Comarca de origem com as 

baixas e anotações de estilo. 2 – CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 10 de 

dezembro de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006786-18.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA RODRIGUES BRANDAO CLAUDINO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1006786-18.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

ANDREIA RODRIGUES BRANDAO CLAUDINO RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 1 – A fim de possibilitar a análise do 

pleito de gratuidade de justiça, com fundamento no art. 99, §2º do CPC, 

INTIME-SE a parte requerente por meio de seu advogado (DJE) para que, 

no prazo de 05 (cinco) dias, demonstre os pressupostos para a 

concessão do benefício, sob pena de indeferimento do pedido. 2 – Após, 

venham os autos CONCLUSOS para as devidas deliberações. 3 – 

CUMPRA-SE. CÁCERES, 10 de dezembro de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004872-50.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS CARVALHO FARIA OAB - MT0018744A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C L V MULTIMARCAS LTDA - ME (REQUERIDO)

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

ADRIANO DE OLIVEIRA PESSOA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - PR0042277A 

(ADVOGADO(A))

DIEGO JESUS APARECIDO RIBEIRO OAB - MT10631 (ADVOGADO(A))

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - PR07295 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1004872-50.2017.8.11.0006. 

REQUERENTE: VINICIO DA SILVA REQUERIDO: BV FINANCEIRA S/A 

CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, C L V MULTIMARCAS LTDA 

- ME, ADRIANO DE OLIVEIRA PESSOA 1 - DEFERE-SE o pedido retro. Para 

tanto, INTIME-SE a parte autora para juntar o comprovante de pagamento 

da diligência no prazo de 10 (dez) dias. 2 - CUMPRA-SE. Cáceres, 11 de 

dezembro de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006530-75.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDE DA SILVA MOURA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO 1 – Tratando-se a demanda em destaque 

de direitos disponíveis, estando preenchidos os requisitos da petição 

inicial estabelecido no art. 319 do Código de Processo Civil, não sendo 

hipótese de rejeição liminar da pretensão (ar. 332 do CPC), conforme o art. 

334 do Código de Processo Civil DESIGNA-SE audiência de conciliação a 

ser realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de 

Cáceres/MT (CEJUSC), devendo as partes comparecer acompanhadas de 

seus respectivos advogados ou pela Defensoria Pública, conforme 

determina o art. 334, §9º do mesmo diploma processual. 2 – EXPEÇA-SE 

carta de citação e intimação do réu, nos termos do art. 248 do CPC, 

observando-se que o ato deverá ser cumprido com antecedência mínima 

de 20 (vinte) dias para o comparecimento da audiência de conciliação 

acima designada, conforme determina o art. 334 do Código de Processo 

Civil, 3 – O réu poderá oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias 

contados da data de audiência de conciliação, observando-se as normas 

dos artigos 336 e 337 do CPC, sem prejuízo de ajuizamento de 

reconvenção, conforme autoriza o art. 343 do CPC, devendo ser 

certificado o prazo destes instrumentos pela Secretaria deste Juízo. 4 – 

Na hipótese de o réu alegar em sua contestação fato impeditivo, 

modificativo, extintivo do direito do autor ou quaisquer das matérias 

mencionadas no art. 337 do CPC, INTIME-SE o advogado deste via DJE 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme 

preceituam os artigos 350 e 351 do CPC. 5 – INTIME-SE o advogado do 

autor, via DJE, para o comparecimento na audiência de conciliação 

designada (art. 334, §3º do CPC). 6 – CONSIGNE-SE no expediente de 

comunicação das partes advertência de que a ausência delas na 

audiência de conciliação referida no item 2 irá acarretar multa por ato 

atentatório à dignidade de justiça na proporção de 2 % sobre o valor da 

causa ou da vantagem econômica pretendida, conforme determina o art. 

334, §8º do CPC, exceto se ambas as partes em conjunto manifestarem o 

desinteresse na realização da audiência (art. 334, §4º, inciso I do CPC). 7 

– Por fim, após a realização da audiência de conciliação, sendo obtida ou 

não a conciliação que deverá ser lavrado termo num ou noutro sentido, 

havendo ou não contestação e réplica, o que deverá ser certificado nos 

autos, CONCLUSO para os fins do artigo 347 do CPC. 8 – Havendo 

elementos que evidenciam os pressupostos legais, este Juízo CONCEDE 

os benefícios da assistência judiciária gratuita à parte autora com espeque 

no artigo 98 do CPC. 9 – CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 11 de dezembro de 

2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001385-09.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI SUDOESTE - COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DO OESTE DE 

MATO GROSSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONALDO DONIZETI CLEMENTIM (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1001385-09.2016.8.11.0006. AUTOR(A): 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039412/12/2018 Página 157 de 855



SICREDI SUDOESTE - COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DO OESTE DE 

MATO GROSSO RÉU: RONALDO DONIZETI CLEMENTIM 1 - OFICIE-SE à 

Comarca de São José do Rio Preto/SP, solicitando informações acerca da 

Carta Precatória de id. 5795157. 2 - Aportando resposta, CONCLUSOS. 3 - 

CUMPRA-SE. CÁCERES, 11 de dezembro de 2018.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007649-08.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LENIN VLADIMIR REYES PEREZ (REQUERENTE)

PARADA CARIBENA CAFE BAR LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO AMBROSIO CURVO FILHO OAB - MT0022120A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIA ANGELICA MACIEL (REQUERIDO)

 

Nos termos do artigo 203, §4º, do Código de Processo Civil, INTIMO a parte 

autora, por meio de seu advogado legalmente constituído, para recolher a 

diligência para o oficial de justiça. Para tanto deverá a parte acessar o site 

do TJMT (www.tjmt.jus.br), clicar no ícone SERVIÇOS - GUIAS – 

DILIGÊNCIA – EMISSÃO DE GUIA DE DILIGÊNCIA (GUIA DE 

COMPLEMENTAÇÃO DE DILIGÊNCIA). Após o pagamento, acostar o 

comprovante aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 8012496-02.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA DE PAULA FERREIRA OAB - MT0013776A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIVERSO DAS AGUAS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E SERVICOS 

LTDA. - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 8012496-02.2015.8.11.0006. 

REQUERENTE: ALEXANDRE PEREIRA REQUERIDO: UNIVERSO DAS 

AGUAS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA. - ME 1 – 

Inicialmente, considerando que, na contestação, a curadora especial 

apresentou o endereço correto para tentativa de citação da parte 

demandada (id. 15505783), bem como que a localização da parte 

demandada, acima de tudo, visa assegurar o exercício pleno do devido 

processo legal, CITE-SE a parte demandada no seguinte endereço: Rua 

Barra do Bugres, quadra 157, s/n, Lote 05, Bairro Jardim Eldorado, Várzea 

Grande/MT, CEP 78150-806, observando-se os comandos da decisão de 

id. 9703224. Vale dizer que, caso inexitosa a diligência acima, será 

ratificada a citação por edital já realizada nos autos e os atos 

subsequentes. 2 – Após, CONCLUSOS. 3 – CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 11 

de dezembro de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 8012497-84.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA ANDRADE DE OLIVEIRA BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA DE PAULA FERREIRA OAB - MT0013776A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIVERSO DAS AGUAS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E SERVICOS 

LTDA. - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 8012497-84.2015.8.11.0006. 

REQUERENTE: ANDREIA ANDRADE DE OLIVEIRA BORGES REQUERIDO: 

UNIVERSO DAS AGUAS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E SERVICOS 

LTDA. - ME 1 – Inicialmente, considerando que, na contestação, a 

curadora especial apresentou o endereço correto para tentativa de 

citação da parte demandada (id. 15505432), bem como que a localização 

da parte demandada, acima de tudo, visa assegurar o exercício pleno do 

devido processo legal, CITE-SE a parte demandada no seguinte endereço: 

Rua Barra do Bugres, quadra 157, s/n, Lote 05, Bairro Jardim Eldorado, 

Várzea Grande/MT, CEP 78150-806, observando-se os comandos da 

decisão de id. 10201802. Vale dizer que, caso inexitosa a diligência acima, 

será ratificada a citação por edital já realizada nos autos e os atos 

subsequentes. 2 – Após, CONCLUSOS. 3 – CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 11 

de dezembro de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 8012498-69.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE LUIZ NASCIMENTO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA DE PAULA FERREIRA OAB - MT0013776A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIVERSO DAS AGUAS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E SERVICOS 

LTDA. - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 8012498-69.2015.8.11.0006. 

REQUERENTE: JORGE LUIZ NASCIMENTO DOS SANTOS REQUERIDO: 

UNIVERSO DAS AGUAS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E SERVICOS 

LTDA. - ME 1 – Inicialmente, considerando que, na contestação, a 

curadora especial apresentou o endereço correto para tentativa de 

citação da parte demandada (id. 15505397), bem como que a localização 

da parte demandada, acima de tudo, visa assegurar o exercício pleno do 

devido processo legal, CITE-SE a parte demandada no seguinte endereço: 

Rua Barra do Bugres, quadra 157, s/n, Lote 05, Bairro Jardim Eldorado, 

Várzea Grande/MT, CEP 78150-806, observando-se os comandos da 

decisão de id. 10201802. Vale dizer que, caso inexitosa a diligência acima, 

será ratificada a citação por edital já realizada nos autos e os atos 

subsequentes. 2 – Após, CONCLUSOS. 3 – CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 11 

de dezembro de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000475-45.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO ALEXANDRE DA SILVA MONTEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1000475-45.2017.8.11.0006. AUTOR(A): 

SEBASTIAO ALEXANDRE DA SILVA MONTEIRO RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 1 - CERTIFIQUE-SE acerca do trânsito 

em julgado da sentença de id. 11822994. 2 - Considerando a inércia da 

parte autora em fornecer seus dados bancários, ARQUIVEM-SE os autos. 

3 - CUMPRA-SE. CÁCERES, 11 de dezembro de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 8012501-24.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA DA SILVA CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA DE PAULA FERREIRA OAB - MT0013776A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIVERSO DAS AGUAS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E SERVICOS 

LTDA. - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO
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CÁCERES DESPACHO Processo: 8012501-24.2015.8.11.0006. 

REQUERENTE: MARIA DE FATIMA DA SILVA CARVALHO REQUERIDO: 

UNIVERSO DAS AGUAS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E SERVICOS 

LTDA. - ME 1 – Inicialmente, considerando que, na contestação, a 

curadora especial apresentou o endereço correto para tentativa de 

citação da parte demandada (id. 15504665), bem como que a localização 

da parte demandada, acima de tudo, visa assegurar o exercício pleno do 

devido processo legal, CITE-SE a parte demandada no seguinte endereço: 

Rua Barra do Bugres, quadra 157, s/n, Lote 05, Bairro Jardim Eldorado, 

Várzea Grande/MT, CEP 78150-806, observando-se os comandos da 

decisão de id. 10201952. Vale dizer que, caso inexitosa a diligência acima, 

será ratificada a citação por edital já realizada nos autos e os atos 

subsequentes. 2 – Após, CONCLUSOS. 3 – CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 11 

de dezembro de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 8012500-39.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA CONCEICAO DE ANDRADE OJEDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA DE PAULA FERREIRA OAB - MT0013776A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIVERSO DAS AGUAS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E SERVICOS 

LTDA. - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 8012500-39.2015.8.11.0006. 

REQUERENTE: MARIA DA CONCEICAO DE ANDRADE OJEDA REQUERIDO: 

UNIVERSO DAS AGUAS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E SERVICOS 

LTDA. - ME 1 – Inicialmente, considerando que, na contestação, a 

curadora especial apresentou o endereço correto para tentativa de 

citação da parte demandada (id. 15457193), bem como que a localização 

da parte demandada, acima de tudo, visa assegurar o exercício pleno do 

devido processo legal, CITE-SE a parte demandada no seguinte endereço: 

Rua Barra do Bugres, quadra 157, s/n, Lote 05, Bairro Jardim Eldorado, 

Várzea Grande/MT, CEP 78150-806, observando-se os comandos da 

decisão de id. 10201929. Vale dizer que, caso inexitosa a diligência acima, 

será ratificada a citação por edital já realizada nos autos e os atos 

subsequentes. 2 – Após, CONCLUSOS. 3 – CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 11 

de dezembro de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003690-29.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RANDON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON NICOLA MAIOLINO OAB - MT0017147A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALVARO AMERICO SABATINI ROCHA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIO PALMA DIAS OAB - MT0003523S-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1003690-29.2017.8.11.0006. AUTOR(A): 

RANDON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA RÉU: ALVARO 

AMERICO SABATINI ROCHA 1 – Na forma dos artigos 9º e 10 do CPC, 

INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de 10 (dez) dias, manifeste 

acerca da petição e documentos de id. 16249469, bem como os 

documentos anexos. 2 – Decorrido o prazo, com ou sem manifestação da 

parte autora, retornem os autos CONCLUSOS. 3 – INTIME-SE. CUMPRA-SE. 

Cáceres/MT, 11 de dezembro de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005539-02.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS TODO DIA LTDA (AUTOR(A))

MARIA APARECIDA GONCALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO DA SILVA ALMEIDA OAB - MT0016358A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEREMIAS VESCOVI (RÉU)

VESCOVI & CIA LTDA - EPP (RÉU)

JOÃO FRANCISCO DAS GRAÇAS (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1005539-02.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS TODO DIA LTDA, MARIA 

APARECIDA GONCALVES RÉU: JOÃO FRANCISCO DAS GRAÇAS, 

JEREMIAS VESCOVI, VESCOVI & CIA LTDA - EPP 1 - PROCEDA-SE com o 

cumprimento do item 3 da decisão de id. 15845816. 2 - Após, INTIME-SE a 

parte autora nos termos do item 4 do dispositivo acima mencionado. 3 - 

EXPEÇA-SE o necessário. CÁCERES, 11 de dezembro de 2018. RAMON 

FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004798-93.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERBTON OLIVEIRA MARTINS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1004798-93.2017.8.11.0006. 

REQUERENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

REQUERIDO: ERBTON OLIVEIRA MARTINS 1 – Em atenção à manifestação 

de id. 14166328, CUMPRA-SE o item 2 da decisão de id. 13744959. 2 – 

INTIME-SE. Cáceres/MT, 11 de dezembro de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005195-21.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONILDO PEREIRA LEITE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1005195-21.2018.8.11.0006. 

REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: RONILDO PEREIRA LEITE 1 – 

Primeiramente, considerando o disposto no artigo 3º, § 9º, do Decreto-lei 

911/69, PROMOVA-SE o bloqueio, pelo sistema RENAJUD, para constar a 

restrição de transferência, circulação e licenciamento sobre o veículo em 

questão, como requerido no id. 15991326. 2 – Depois, INTIME-SE a parte 

autora para, no prazo de 15 dias, pugnar o que entender de direito para o 

andamento do feito, sob pena de extinção sem resolução do mérito. 3 – 

CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 11 de dezembro de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1007665-59.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO PEREIRA DA SILVA OAB - PR25818 (ADVOGADO(A))

MARCOS CIBISCHINI DO AMARAL VASCONCELLOS OAB - PR16440 

(ADVOGADO(A))

VANESSA DE SOUZA MELO OAB - PR51963 (ADVOGADO(A))

SEBASTIAO DA SILVA FERREIRA OAB - PR11551 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FELIPE GARCIA ALONSO (REQUERIDO)
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JOB TERRIN JUNIOR (REQUERIDO)

RUTH TRESSO TERRIN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1007665-59.2017.8.11.0006. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO S.A. REQUERIDO: FELIPE GARCIA 

ALONSO, RUTH TRESSO TERRIN, JOB TERRIN JUNIOR 1 – A parte autora 

foi intimada para efetuar o pagamento das custas processuais (id n. 

11051128), não se manifestando no prazo assinalado, conforme 

certificado no id. n. 16683270. Dessa feita, DETERMINA-SE sua devolução 

à Comarca de origem com as baixas e anotações de estilo. 2 – 

CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 11 de dezembro de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001377-32.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI SUDOESTE - COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DO OESTE DE 

MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILMAR FRANCISCO STAFFORTI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1001377-32.2016.8.11.0006. 

EXEQUENTE: SICREDI SUDOESTE - COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL 

DO OESTE DE MATO GROSSO EXECUTADO: GILMAR FRANCISCO 

STAFFORTI 1 – Em que pese o pleito de id. 16681897, visando a busca de 

endereços do executado, compulsando os autos, verifica-se que a parte 

executada já fora citada, conforme certidão de id. 4591386. Logo, 

CERTIFIQUE-SE a apresentação de defesa pela parte executada. 2 – 

Após, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, pugnar o 

que entender de direito para o andamento da vertente demanda, sob pena 

de extinção do feito sem resolução do mérito. 3 – CUMPRA-SE. 

Cáceres/MT, 11 de dezembro de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006714-31.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO CESAR CANDIDO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO 1 – Determinada a emenda a petição inicial, 

a parte requerente promoveu a juntada do comprovante de recolhimento 

das custas do processo sem, contudo, cumprir a segunda parte da 

decisão inicial, consubstanciado em demonstrar a notificação extrajudicial 

do devedor. INTIME-SE a parte autora para cumprir tal determinação no 

prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção/arquivamento. 2 – Em 

seguida, volte o processo CONCLUSO. 3 – CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 11 

de dezembro de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 101892 Nr: 6988-90.2010.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CDCDLADADSDMS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DMDSB, FBDSJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482 MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 203 § 4º do CPC, impulsiono os autos a fim de intimar o 

Exequente, por meio de seu advogado, legalmente constituído, para no 

prazo de 10 (dez) dias, efetuar o preparo para o cumprimento da Carta 

Precatória a ser expedida para a comarca de Cuiabá-MT, ou, no mesmo 

prazo, manifestar-se se pretende diligenciar o seu cumprimento no Juízo 

Deprecado e neste caso, juntar aos autos, no prazo de 30(trinta) dias, o 

comprovante da distribuição da CP naquele Juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 155314 Nr: 2822-10.2013.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A.R.DOS SANTOS PRADO COMÉRCIO DE 

TINTAS AUTOMOTIVAS ME, ROBSON GEOVANI DOS SANTOS PRADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16691-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 155314

 DECISÃO

1 – INDEFERE-SE o pedido de fl. 106, uma vez que o segundo executado 

foi devidamente intimado, conforme Aviso de Recebimento acostado no 

anverso da fl. 103 dos autos.

2 – Por outro lado, verifica-se que a intimação do primeiro executado 

restou frustrada, conforme documento acostado à fl. 104. Diante disso, 

INTIME-SE a parte exequente para informar o endereço atualizado do 

primeiro executado ou requerer o que entender de direito, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de extinção ou arquivamento.

3 – Após, com ou sem manifestação da parte exequente, CERTIFIQUE-SE 

e remetam-se CONCLUSOS para apreciação.

4 – CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 04 de dezembro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 137542 Nr: 6867-28.2011.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO CARTÕES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO BALDUINO DA SILVA JUNIOR ME, 

FRANCISCO BALDUÍNO DA SILVA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3.056 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO – PARTE AUTORA

PESQUISA REALIZADA - RENAJUD

 Impulsiono os autos para intimar a parte autora, na pessoa de seu 

Advogado, com a finalidade de que, no prazo de 15 dias, manifeste nos 

autos no sentido de precisar a localização do bem para fins de efetivação 

da penhora e remoção ou requerer oque entender de direito, tendo em 

vista a restrição de transferência inserida nos veículos encontrados junto 

ao sistema RENAJUD ás fls. 96/97 dos autos.

Cáceres/MT, 11 de dezembro de 2018

Eliana de Fátima Segatto Mendes

 Gestora Judiciária

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006348-89.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - SP328945 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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GERSON LUIZ DE MELO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1006348-89.2018.8.11.0006. 

REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA S/A REQUERIDO: GERSON LUIZ DE 

MELO Trata-se de busca e apreensão ajuizada por OMNI S/A - CREDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO em face de GERSON LUIZ DE MELO, 

ambos qualificados nos autos, visando retomar a posse do bem alienado 

fiduciariamente ante o inadimplemento das prestações ajustadas. Instruiu a 

inicial com os documentos, dentre eles o contrato de financiamento com 

garantia fiduciária, a comprovação da mora e o instrumento de protesto. 

Cumpre salientar que, apesar de a Carta Registrada anexada no ID n. 

16466083 ter retornado ao remetente pelo motivo “não existe o número”, 

verifica-se que tal documento foi encaminhado no exato endereço 

indicado pela parte requerida quando da assinatura do contrato (ID n. 

16466081). 1 – Assim, demonstrados os requisitos legais, DEFERE-SE 

liminarmente a medida postulada para o fim de determinar a expedição de 

mandado de busca e apreensão dos bens indicados na inicial, 

depositando-os junto aos representantes legais indicados pelo requerente. 

2 – Executada a liminar, CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida para, 

querendo, contestar a ação em 15 (quinze) dias ou, pagar a dívida 

pendente em 05 (cinco) dias (Decreto-Lei n. 911/69, art. 3.º, com as 

alterações da Lei 10.931 de 2004). 3 – DEFEREM-SE os benefícios 

constantes do artigo 212, §2º do Código de Processo Civil, bem como, fica 

desde já autorizada a prerrogativa § 2º do artigo 536, do mesmo diploma 

legal, devendo para tanto, os Oficiais de Justiça agirem com a devida 

cautela, podendo, inclusive, utilizar o reforço policial, em sendo 

necessário. 4 – INTIME-SE. CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 10 de dezembro de 

2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006349-74.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - SP328945 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL DE SOUSA NASCIMENTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1006349-74.2018.8.11.0006. 

REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA S/A REQUERIDO: MANOEL DE SOUSA 

NASCIMENTO Trata-se de busca e apreensão ajuizada por OMNI S/A - 

CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO em face de MANOEL DE 

SOUSA NASCIMENTO, ambos qualificados nos autos, visando retomar a 

posse do bem alienado fiduciariamente ante o inadimplemento das 

prestações ajustadas. Instruiu a inicial com os documentos, dentre eles o 

contrato de financiamento com garantia fiduciária, a carta registrada 

extrajudicial e a comprovação da mora. 1 – Assim, demonstrados os 

requisitos legais, DEFERE-SE liminarmente a medida postulada para o fim 

de determinar a expedição de mandado de busca e apreensão dos bens 

indicados na inicial, depositando-os junto aos representantes legais 

indicados pelo requerente. 2 – Executada a liminar, CITE-SE e INTIME-SE a 

parte requerida para, querendo, contestar a ação em 15 (quinze) dias ou, 

pagar a dívida pendente em 05 (cinco) dias (Decreto-Lei n. 911/69, art. 3.º, 

com as alterações da Lei 10.931 de 2004). 3 – DEFEREM-SE os benefícios 

constantes do artigo 212, §2º do Código de Processo Civil, bem como, fica 

desde já autorizada a prerrogativa § 2º do artigo 536, do mesmo diploma 

legal, devendo para tanto, os Oficiais de Justiça agirem com a devida 

cautela, podendo, inclusive, utilizar o reforço policial, em sendo 

necessário. 4 – INTIME-SE. CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 10 de dezembro de 

2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1004076-59.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DILSON FELIX DUTRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO OSMIRO MOREIRA (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1004076-59.2017.8.11.0006. AUTOR(A): 

DILSON FELIX DUTRA RÉU: FRANCISCO OSMIRO MOREIRA 1 - DEFERE-SE 

o pedido de dilação de prazo formulado pela parte autora pelo prazo de 30 

(trinta) dias, contados da data do protocolo da aludida petição. 2 - 

INTIME-SE. CUMPRA-SE. Cáceres, 11 de dezembro de 2018. Ramon 

Fagundes Botelho Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001987-63.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI SUDOESTE - COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DO OESTE DE 

MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZETE PEREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

CIRO AVELINO DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1001987-63.2017.8.11.0006. EXEQUENTE: 

SICREDI SUDOESTE - COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DO OESTE DE 

MATO GROSSO EXECUTADO: ELIZETE PEREIRA DA SILVA, CIRO 

AVELINO DA SILVA 1 – DEFERE-SE o pedido de id. 14226016 para 

inclusão do nome da parte executada nos cadastros de inadimplentes por 

meio do sistema SERASAJUD, tudo com esteio no artigo 782, §3º do CPC. 

2 – Após, INTIME-SE a parte exequente para pugnar o que entender de 

direito para o andamento do feito no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de arquivamento. 3 – Após, com ou sem manifestação da parte autora, 

CERTIFIQUE-SE e remetam-se CONCLUSOS para apreciação. 4 – 

CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 11 de dezembro de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1006082-05.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS ALBERTO MENDES PAULINO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ALEXANDRINO DE LACERDA OAB - MT11483/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. A. F. S. (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1006082-05.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

VINICIUS ALBERTO MENDES PAULINO RÉU: JOAO ANTONIO FERREIRA 

SOUTO 1 – DEFERE-SE o pedido de id. 16858689, para o fim de autorizar o 

parcelamento em 6 (seis) prestações do pagamento da taxa judiciária e 

custas judiciais, com espeque no artigo 98, §6º do CPC c/c artigo 468, §

§6º e 7º da CNGC. 2 – Em atenção ao Ofício-Circular n. 

04/2018/GAB/J-Aux, ENCAMINHE-SE por e-mail cópia desta decisão ao 

Departamento de Controle e Arrecadação, no endereço dca@timt.jus.br, 

órgão responsável pelo lançamento das informações no sistema de 

arrecadação, para possibilitar o acompanhamento e controle da 

modalidade de pagamento. 3 – Após o registro das informações, a parte 

deverá acessar o site do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso — 

www.tjmt.jus.br e clicar no link "Emissão de Guias Online" escolher a 

opção "Distribuição/Mediação" na coluna "Primeira Instância — 

Fórum/Comarcas" e lançar a numeração do processo. O sistema alertará a 

seguinte mensagem: "Existe um parcelamento cadastrado para esse 

processo deseja emitir sua Guia", momento em que o advogado ou a parte 

emitirá a guia para o devido pagamento. INTIME-SE a parte autora para dar 

início ao procedimento para pagamento e comprovar no processo em até 

10 (dez) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial. 4 - Efetuado o 

pagamento da primeira parcela, PROCEDA-SE com o disposto nos itens 2 a 

10 do despacho de id. 16120678. 5 – CUMPRA-SE. CÁCERES, 11 de 
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dezembro de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002164-61.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PALACIO DAS TINTAS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO (EXECUTADO)

RIVALDO TIBURCIO DE RAMOS (EXECUTADO)

WILMA NEVES DE ALMEIDA RAMOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO CANDIDO DE CARVALHO BARBOSA LIMA OAB - MT0016646A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1002164-61.2016.8.11.0006. EXEQUENTE: 

BANCO BRADESCO S.A. EXECUTADO: PALACIO DAS TINTAS MATERIAIS 

PARA CONSTRUÇÃO, RIVALDO TIBURCIO DE RAMOS, WILMA NEVES DE 

ALMEIDA RAMOS Trata-se de embargos de declaração opostos por 

BANCO BRADESCO S.A, atacando a decisão de ID n. 16401000, 

reiterando o pedido de realização de hasta pública, pela ausência de 

ordem de preferência quanto à alienação judicial por iniciativa particular e 

mediante hasta pública. Afirma, por fim que tal decisão padece do vício de 

omissão. Vieram os autos conclusos. É o relato do essencial. 

Fundamenta-se e Decide-se. Pela análise das razões recursais, de rigor o 

não conhecimento do recurso de embargos de declaração. No caso dos 

autos, este Juízo entende que não assiste razão à parte recorrente, 

porquanto inexiste qualquer omissão, contradição ou obscuridade na 

decisão atacada. Verifica-se que o pedido de realização de hasta pública 

foi indeferido pelo Juízo, com a respectiva fundamentação. O que se vê é 

que a parte embargante reitera o pedido, revelando que a pretensão 

reveste-se, na verdade, de tentativa de modificação do julgado, finalidade 

esta inviável no instrumento utilizado. Nesse sentido, segue o 

entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: 

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO - INOCORRÊNCIA - RECURSO 

DESPROVIDO. De acordo com o artigo 535 do Código de Processo Civil, os 

embargos declaratórios são cabíveis nas hipóteses de haver omissão, 

contradição ou obscuridade na decisão prolatada. Não pode tal meio de 

impugnação ser utilizado como forma de se insurgir quanto à matéria de 

fundo, quando esta foi devidamente debatida no acórdão embargado. 

(Embargos de Declaração nº. 6135. Ano 2012. Rel. Des. Guiomar Teodoro 

Borges) (grifo proposital)” Logo, independentemente do acerto ou não da 

decisão, por pretender o embargante rediscutir a lide, deverá se insurgir 

contra referida decisão utilizando instrumento adequado. Em suma, não se 

depara com qualquer um dos vícios descritos no artigo 1.022 do CPC. Ante 

o exposto, ausentes os pressupostos legais para o manejo do recurso, 

este Juízo NÃO CONHECE dos embargos de declaração opostos, devendo 

a decisão atacada ser mantida em sua integralidade, com fundamento no 

artigo 1.022 do CPC. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 11 de 

dezembro de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001383-39.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI SUDOESTE - COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DO OESTE DE 

MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GIOVANI PEREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1001383-39.2016.8.11.0006. EXEQUENTE: 

SICREDI SUDOESTE - COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DO OESTE DE 

MATO GROSSO EXECUTADO: GIOVANI PEREIRA DA SILVA 1 – 

Considerando que as diversas diligências visando à citação do réu 

restaram infrutíferas, porém, ainda não esgotados todos os meios 

disponíveis para a localização da parte executada, DEFERE-SE o pedido 

do exequente de id. 16681912, a fim de promover a busca do atual 

endereço do executado junto ao sistema INFOJUD. 2 – Na hipótese de se 

localizar endereço diverso dos indicados dos autos, EXPEÇA-SE o 

necessário visando a citação da parte executada, observando-se os 

comandos da decisão de id. 3001422. 3 – Caso infrutífera a busca de 

endereço diverso, INTIME-SE a parte exequente para que se manifeste, 

requerendo o que entender de direito no prazo de 10 (dez) dias, sob pena 

de extinção do feito sem resolução do mérito. 4 – CUMPRA-SE. 

Cáceres/MT, 11 de dezembro de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1003548-59.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTOS MOTA (AUTOR(A))

DEBORA GRACIELLY OLIVEIRA MOTA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESPÓLIO DE OTACILIO FERREIRA DE MATOS (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1003548-59.2016.8.11.0006. AUTOR(A): 

DEBORA GRACIELLY OLIVEIRA MOTA, THIAGO SANTOS MOTA RÉU: 

ESPÓLIO DE OTACILIO FERREIRA DE MATOS 1 - CHAMA-SE o feito à 

ordem. 2 - CITE-SE o espólio requerido por edital, conforme determinado no 

id. 4508607. 3 - Decorrido o prazo do referido edital sem manifestação, 

NOMEIA-SE a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso como 

curadora especial da parte requerida, a qual deverá ser intimada 

pessoalmente para apresentar resposta em favor do réu, no prazo de 15 

dias, nos termos do art. 72, inciso II, do CPC. 4 - Após, INTIME-SE a parte 

autora para requerer o que entender de direito no prazo de 10 (dez) dias. 

5 - Por fim, CONCLUSOS. 6 - CUMPRA-SE. CÁCERES, 11 de dezembro de 

2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000917-74.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILSON SANTONI FILHO OAB - SP217967 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CERAMICA TALHARIZZO LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1000917-74.2018.8.11.0006. 

REQUERENTE: RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

REQUERIDO: CERAMICA TALHARIZZO LTDA - EPP I – Relatório Trata-se 

de ação de busca e apreensão em que a empresa requerente alega, em 

síntese, que a requerida firmou contrato de financiamento junto à 

instituição financeira para aquisição de um veículo, cujo bem ficou 

vinculado por alienação fiduciária em garantia de contrato de 

financiamento. Aduz que a parte requerida tornou-se inadimplente 

deixando de efetuar o pagamento das prestações. Requer a busca e 

apreensão do bem, a citação da parte requerida para apresentar 

contestação, bem como que seja consolidado na posse do mesmo. Com a 

inicial vieram os documentos. Liminar concedida, determinando-se a 

expedição de mandado de busca e apreensão do veículo (id. 12354739). 

Cumprimento da liminar e citação da parte requerida (id. 13102286 e 

13102305). A demandada não apresentou resposta no prazo legal. A 

parte autora, devidamente intimada para se manifestar, pugnou pelo 

julgamento antecipado da lide (id. 16538523). O processo veio concluso. II 

– Fundamentação Com efeito, a requerente afirma que a requerida deixou 

de efetuar o pagamento das parcelas do financiamento do bem alienado 

fiduciariamente. Frise-se que, embora a parte requerida tenha sido 

regularmente citada e intimada da busca e apreensão do bem, deixou 

transcorrer o prazo sem purgar a mora ou apresentar resposta. Sendo 

assim, não havendo contestação da requerida nos autos, a aplicação dos 

efeitos da revelia é medida que se impõe. No caso, além da ausência de 
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contestação que impõe a presunção de veracidade dos fatos alegados 

pela parte requerente, como alhures já mencionado, a sua pretensão é 

corroborada pela plausibilidade do direito substancial invocado, 

evidenciado pelos documentos que instruíram a petição inicial, sobretudo 

pela proposta para adesão a grupo de consórcio de bem móvel durável 

(id. 12032011) e pela notificação extrajudicial de id. 12032009, 

demonstrando a mora da requerida. Logo, em atenção ao que dispõe o art. 

344 do Código de Processo Civil, o feito comporta julgamento antecipado 

da lide. É de se observar que, executada a liminar, no prazo de cinco dias, 

consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no 

patrimônio do credor fiduciário (art. 3°, § 1°, do Decreto-lei n. 911/69), 

sendo facultado a ré, no prazo de cinco dias pagar a integralidade da 

dívida pendente (art. 3°, § 2°, do Decreto-lei n. 911/69), ou apresentar 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias (art. 3°, § 3°, do Decreto-lei n. 

911/69). No entanto, embora regularmente citada, o requerida não se valeu 

de nenhuma das faculdades asseguradas pela legislação vigente. III – 

Dispositivo Ante o exposto, JULGA-SE PROCEDENTE a pretensão contida 

na inicial, consolidando-se a propriedade e a posse plena e exclusiva do 

bem, objeto da busca e apreensão ao patrimônio do credor fiduciário, cuja 

apreensão liminar determinada torna-se definitiva, com fundamento no art. 

3°, § 1°, do Decreto-lei n. 911/69. Por consequência, EXTINGUE-SE o feito 

com resolução do mérito na forma do art. 487, I, do Código de Processo 

Civil. CONDENA-SE a parte requerida ao pagamento das custas e 

despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, fixados 

em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, § 2º, do CPC. Com o 

trânsito em julgado, ARQUIVE-SE o processo com as anotações e baixas 

necessárias. INTIMEM-SE. Cáceres/MT, 10 de dezembro de 2018. RAMON 

FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1005651-68.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

HELOISA BRANT FREIRE BARBOSA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO COLLEGIO ALVES OAB - MT0005403A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DE LOURDES SEVERINO BARBOSA (EMBARGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1005651-68.2018.8.11.0006. 

EMBARGANTE: HELOISA BRANT FREIRE BARBOSA EMBARGADO: MARIA 

DE LOURDES SEVERINO BARBOSA Trata-se de ação de embargos à 

execução ajuizados por HELOISA BRANDT FREIRE BARBOSA em face de 

MARIA DE LOURDES SEVERINO BARBOSA, todos qualificados no 

processo. Em decisão inicial (id. 15632205), foi determinada a intimação da 

parte autora para emendar a inicial acostando provas da hipossuficiência, 

sob pena de extinção do processo. Mesmo devidamente intimada, a parte 

embargante não procedeu à emenda à petição inicial, comprovando a 

hipossuficiência alegada, conforme certidão de id. 16578637. Vieram os 

autos conclusos. É o relato do essencial. Fundamenta-se e Decide-se. 

Compulsando os autos, verifica-se que a parte autora não procedeu à 

emenda, como lhe foi facultado, nem procedeu ao pagamento das guias de 

recolhimento da presente demanda. Logo, diante da ausência de 

atendimento à determinação deste Juízo, reputa-se que deve o processo 

em destaque ser extinto sem a resolução do mérito, com fundamento no 

art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, tendo a ausência de 

pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do 

processo. Ante o exposto, INDEFERE-SE a petição inicial, nos termos do 

art. 330, inciso III, do Código de Processo Civil[1]. Por consequência, 

EXTINGUE-SE o processo, sem a resolução do mérito, nos termos do art. 

485, incisos I e IV do Código de Processo Civil. CONDENA-SE a parte 

autora ao pagamento das custas processuais. Sem incidência de 

honorários advocatícios no presente caso. Transitada em julgado a 

sentença, ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas e anotações de estilo, 

Cáceres/MT, 10 de dezembro de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz 

de Direito [1] Art. 330. A petição inicial será indeferida quando: III - o autor 

carecer de interesse processual

Sentença Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1005652-53.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

HELOISA BRANT FREIRE BARBOSA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO COLLEGIO ALVES OAB - MT0005403A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DE LOURDES SEVERINO BARBOSA (EMBARGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1005652-53.2018.8.11.0006. 

EMBARGANTE: HELOISA BRANT FREIRE BARBOSA EMBARGADO: MARIA 

DE LOURDES SEVERINO BARBOSA Trata-se de ação de embargos à 

execução ajuizados por HELOISA BRANDT FREIRE BARBOSA em face de 

MARIA DE LOURDES SEVERINO BARBOSA, todos qualificados no 

processo. Em decisão inicial (id. 15632205), foi determinada a intimação da 

parte autora para emendar a inicial acostando provas da hipossuficiência, 

sob pena de extinção do processo. Mesmo devidamente intimada, a parte 

embargante não procedeu à emenda à petição inicial, comprovando a 

hipossuficiência alegada, conforme certidão de id. 16578637. Vieram os 

autos conclusos. É o relato do essencial. Fundamenta-se e Decide-se. 

Compulsando os autos, verifica-se que a parte autora não procedeu à 

emenda, como lhe foi facultado, nem procedeu ao pagamento das guias de 

recolhimento da presente demanda. Logo, diante da ausência de 

atendimento à determinação deste Juízo, reputa-se que deve o processo 

em destaque ser extinto sem a resolução do mérito, com fundamento no 

art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, tendo a ausência de 

pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do 

processo. Ante o exposto, INDEFERE-SE a petição inicial, nos termos do 

art. 330, inciso III, do Código de Processo Civil[1]. Por consequência, 

EXTINGUE-SE o processo, sem a resolução do mérito, nos termos do art. 

485, incisos I e IV do Código de Processo Civil. CONDENA-SE a parte 

autora ao pagamento das custas processuais. Sem incidência de 

honorários advocatícios no presente caso. Transitada em julgado a 

sentença, ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas e anotações de estilo, 

Cáceres/MT, 10 de dezembro de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz 

de Direito [1] Art. 330. A petição inicial será indeferida quando: III - o autor 

carecer de interesse processual

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001444-26.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA IZAIRA SERAFIM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

IASMIN CAROLINA BISPO CUNHA OAB - MT25083/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1001444-26.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

MARIA IZAIRA SERAFIM RÉU: DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO 

E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A I - Relatório 

Trata-se de Ação de Restituição movida por MARIA IZAIRA FERREIRA em 

desfavor de DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO, E DISTRIBUICAO 

DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A, ambos qualificados nos autos. 

Aduz a autora que adquiriu um televisor em uma filial da requerida nesta 

Comarca, apresentando vício/defeito que impossibilita o seu uso. Alega 

ainda que entregou o referido produto para que fosse remetido à 

assistência técnica, tendo em vista estar no prazo de garantia. Ademais, 

informa que até o presente momento não lhe foi entregue o produto 

devidamente consertado, como também não houve a restituição do valor 

pago. Após, várias tentativas extrajudiciais de solução do impasse, 

recorreu ao judiciário, pugnando pela restituição do montante pago pelo 

produto, bem como indenização por danos morais. Despacho de id. 

12431469, ao qual concede os benefícios da gratuidade de justiça e 

defere a inversão do ônus da prova. Contestação da requerida no id. 

13774298. Audiência de conciliação/mediação infrutífera, conforme id. 

13851273. Impugnação à contestação no id. 15779332. Vieram os autos 
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conclusos. É o que merece relato. Passa-se a decidir. II - Fundamentação 

A requerida alega sua ilegitimidade passiva, tendo em vista o fabricante do 

produto ser o responsável pelo que ocasionou com o produto em questão. 

Compulsando os autos, verifica-se razão não assistir a parte demandada. 

No caso em tela, constata-se a existência de vício de qualidade no 

produto, sendo a demandada responsável solidariamente, nos termos do 

art. 18 do CDC. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

RESTITUIÇÃO DE QUANTIA CERTA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL - TELEVISÃO COM DEFEITO – PRELIMINAR DE 

ILEGITIMIDADE PASSIVA – AFASTADA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA 

DO COMERCIANTE E FABRICANTE - VÍCIO DO PRODUTO – DEMORA NO 

CONSERTO – NEGATIVA DE DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO - ARTIGO 18 

DO CDC – INÉRCIA NA SOLUÇÃO DO PROBLEMA - RECLAMAÇÃO JUNTO 

AO PROCON - DANO MORAL CONFIGURADO – REDUÇÃO DO QUANTUM 

INDENIZATÓRIO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS 

DESPROVIDOS. “[...] A relação estabelecida entre as partes é tipicamente 

de consumo, logo, incide à espécie o artigo 18 da Legislação 

Consumerista, que estabelece a responsabilidade solidária do vendedor e 

do fabricante pelos vícios do produto. O defeito apresentado no produto, 

que frustra as legítimas expectativas criadas pelo consumidor quando de 

sua aquisição, somado à interrupção indevida do seu uso, pelos 

significativos transtornos que acarreta, além do sentimento de impotência 

e vulnerabilidade, diante da postergação injustificada de sua solução, 

erigem-se em causa de indenização por danos morais. O quantum 

indenizatório fixado atende aos princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade. Se a verba honorária for fixada de acordo com os 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a sua manutenção é 

medida que se impõe”. (Ap 180084/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/03/2017, 

Publicado no DJE 10/04/2017) [...]”. “[...] 4. A revisão de indenização por 

danos morais só é viável em recurso especial quando o valor fixado nas 

instâncias locais for exorbitante ou ínfimo. Salvo essas hipóteses, incide a 

Súmula n. 7 do STJ, impedindo o conhecimento do recurso [...]”. (AgRg no 

AREsp 710.470/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 01/12/2015, DJe 15/12/2015). (TJMT - Ap 67208/2017, 

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/02/2018, Publicado no DJE 15/02/2018) 

(negritei) Isto posto, REJEITA-SE a preliminar arguida. Processo em ordem, 

sem vícios ou irregularidades pendentes de saneamento, presentes 

estando os pressupostos processuais de existência e de validade da 

relação constituída, bem como as correlatas condições da ação. 

Considerando que os elementos necessários à formação da convicção 

deste Juízo estão coligidos aos autos, a demanda encontra-se apta para 

ser julgada antecipadamente, com fulcro no art. 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil. A parte autora é consumidora, conforme disposto no art. 

2º do CDC. Bem por isso, a responsabilidade da parte demandada é 

objetiva, por força dos artigos 12 e 14 do CDC, de modo que não está 

condicionada à demonstração de culpa/dolo, assumindo tal “múnus” por 

conta do risco-proveito das atividades desenvolvidas. A Constituição 

Federal de 1988 estabelece no art. 5º, inciso X o direito à inviolabilidade a 

honra e imagem das pessoas, assegurando-se ao prejudicado o direito de 

indenização pelo dano material ou moral decorrente de conduta ilegítima. 

Os artigos 186 e 927 do Código Civil dispõem que aquele que viola direito 

ou comete dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato 

ilícito, seja por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, 

assim sendo, fica obrigado a repará-lo. No caso em tela por se tratar de 

relação de consumo, conforme já citado anteriormente, consoantes os 

artigos 12 e 14 do Código de Defesa do Consumidor, a empresa ré deve 

ser responsabilizada independente de dolo ou culpa, configurando assim a 

sua responsabilidade civil objetiva, que por ser independente da 

comprovação de culpa ou dolo, pauta-se no risco, pois atividade exercida 

ou os produtos oferecidos pela ré podem causar riscos ou danos a outros 

indivíduos, cabendo àquele que sofreu o dano, tão somente comprovar a 

existência do produto viciado, o dano sofrido, que no presente caso 

trata-se da ofensa a saúde do autor e o nexo de causalidade entre o uso 

do produto e o dano que lhe ocorreu. Aliás, é incontroverso o fato de que 

a parte requerida fora procurada pela parte autora a fim de que o televisor 

fosse reparado, contudo, a empresa demandada não promoveu o devido 

encaminhamento para a assistência técnica ou mesmo promoveu a 

substituição do produto ou, ainda, a devolução da quantia paga. Sendo 

assim, uma vez que fora procurada pela parte autora para sanar o vício 

no produto, caberia à parte demandada a comprovação de que o vício não 

existiu ou que ele fora causado pela parte requerente e que não se 

tratava de defeito de fabricação. Contudo, não fora apresentada qualquer 

prova pela requerida de que o vício fora decorrente de mau uso do 

produto pelo consumidor ou, simplesmente, de que ele nunca existiu. 

Ademais, no que se refere ao vício/defeito do produto, este encontra-se 

cabalmente demonstrado, conforme se depreende no documento de id. 

12323170. Sendo assim, abre-se ao consumidor as alternativas do § 1º do 

artigo 18 do CDC: “Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo 

duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de 

qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao 

consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por 

aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do 

recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, 

respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o 

consumidor exigir a substituição das partes viciadas. § 1° Não sendo o 

vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, 

alternativamente e à sua escolha: I - a substituição do produto por outro da 

mesma espécie, em perfeitas condições de uso; II - a restituição imediata 

da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais 

perdas e danos; III - o abatimento proporcional do preço.” Daí exala que se 

está atrelado ao que a parte autora escolhe entre as opções 

discriminadas no dispositivo legal transcrito. Bem por isso, a parte autora 

pede a restituição da quantia paga. Dessa feita, considerando a 

preferência apresentada pela parte demandante, será devida a restituição 

da quantia paga pelo produto, indicada no cupom fiscal de id. 12323137. 

Vencida essa questão, com relação aos danos morais, é absolutamente 

presumível a aflição e frustação vividas pela parte autora, mormente 

diante da inércia da parte demandada em detectar o vício no produto, bem 

como em repará-lo. Nessa toada: “APELAÇÃO CÍVEL - OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C/C INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS - VÍCIO OCULTO DE 

PRODUTO - TELEVISÃO - DESCASO COM O CONSUMIDOR. A existência 

de vício oculto em aparelho de televisão, que inviabiliza o seu uso, não 

solucionado pelos vendedores e fornecedores, em total descaso ao 

consumidor, acarreta obrigação de entrega de produto novo em perfeito 

funcionamento, bem como indenização por danos morais, fixada em valor 

suficiente e adequado para compensação dos prejuízos experimentados 

pelo ofendido e para desestimular-se a prática reiterada da conduta lesiva 

do ofensor. (TJMG - Apelação Cível 1.0145.14.040090-7/001, Relator(a): 

Des.(a) João Cancio , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/03/2016, 

publicação da súmula em 14/03/2016) (negritei) No tocante ao quantum 

indenizatório a título de danos morais a ser arbitrado à parte autora, 

trata-se de matéria polêmica e por vezes dificílima de enfrentar, de sorte 

que a doutrina e a jurisprudência ainda não construíram critérios objetivos 

e seguros para tanto. Porém, vale ressaltar que o objetivo da indenização 

por danos morais não é o enriquecimento e tampouco o empobrecimento, 

tendo, sim, conforme posicionamento do STJ, “dupla função reparatória e 

penalizante”(STJ 33/513 - Resp. 3 220-RJ - registro 904 792, trecho do 

voto do relator Ministro Cláudio Santos)". Sendo assim, reputa-se como 

sendo razoável o montante equivalente a 05 (cinco) salários mínimos 

vigentes nesta data. III - Dispositivo Diante do exposto, este Juízo JULGA 

PROCEDENTES os pedidos iniciais, razão pela qual este Juízo CONDENA a 

parte demandada, ao pagamento da quantia paga pelo produto adquirido, 

de R$ 1.299,00 (um mil duzentos e noventa e nove reais), atualizado com 

juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, e correção monetária 

pelo INPC, a partir da data da compra do produto. Ainda, CONDENA a 

requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 

4.770,00 (quatro mil setecentos e setenta reais) em favor da autora, com 

incidência de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação, e 

correção monetária pelo INPC, a partir da data da prolação da sentença. 

Por fim, CONDENA-SE a parte demandada ao pagamento das custas e 

despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, 

correspondentes a 10% sobre o valor atualizado da condenação (art. 85, 

§ 2º, do CPC). No mais, este Juízo EXTINGUE o processo, com resolução 

do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC. Transitada em julgado, 

ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações de estilo. INTIME-SE. 

CUMPRA-SE. CÁCERES, 10 de dezembro de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000348-73.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERSON JOSE LARA MENACHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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JOSIMEIRE DOS SANTOS OLIVEIRA OAB - MT0019226A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1000348-73.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

WANDERSON JOSE LARA MENACHO RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Trata-se de ação de cobrança de 

seguro obrigatório ajuizada por WANDERSON JOSE LARA MENACHO em 

face da SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT, 

ambos qualificados nos autos. Em despacho de id. 11584776, foi 

determinada a intimação do autor para apresentar o requerimento 

administrativo com a negativa da indenização pleiteada, no prazo de 10 

(dez) dias, sob pena de extinção do processo. Devidamente intimada, a 

parte autora pugnou pelo afastamento da tese de exaurimento da esfera 

administrativa e, no mais, pela suspensão do feito pelo prazo de 30 dias a 

fim de aguardar a decisão da Seguradora demandada (id. 11965470). O 

pedido da parte autora fora indeferido (id. 15165965). Na ocasião, 

determinou-se a intimação da parte autora para apresentar o requerimento 

administrativo e a negativação da concessão da indenização, sob pena de 

extinção do feito. A parte autora deixou transcorrer o prazo sem 

manifestação (id. 16588731). Vieram os autos conclusos. É o relato do 

essencial. Fundamenta-se e Decide-se. Compulsando os documentos 

apresentados pela parte requerente, verifica-se a inexistência de 

demonstração do requerimento administrativo junto à seguradora, não 

obstante a concessão de prazo para tanto. No julgamento Recurso 

Extraordinário nº. 839.314/MA, o Supremo Tribunal Federal, sob a relatoria 

do Ministro Luiz Fux, entendeu ser necessário o prévio requerimento 

administrativo junto à seguradora, isso porque ameaça ou lesão a direito 

aptas a ensejar a necessidade de manifestação judiciária do Estado só se 

caracterizam após o prévio requerimento administrativo, sendo certo que a 

ausência de postulação junto à seguradora evidenciaria a falta de 

interesse de agir. Neste sentido, segue o referido julgado do STF: 

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DPVAT. 

NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. 

INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO 

GERAL JULGADA PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 631.240-RG.1. O 

estabelecimento de condições para o exercício do direito de ação é 

compatível com o princípio do livre acesso ao Poder Judiciário, previsto no 

art. 5.º, XXXV, da Constituição Federal, conforme firmado pelo Plenário da 

Corte no julgamento de repercussão geral reconhecida nos autos do RE 

631.240, Rel. Min. Roberto Barroso. 2. A ameaça ou lesão a direito aptas a 

ensejar a necessidade de manifestação judiciária do Estado só se 

caracteriza após o prévio requerimento administrativo, o qual não se 

confunde com o esgotamento das instâncias administrativas. 3. In casu, o 

acórdão recorrido assentou: “2. Inexiste uma das condições da ação, pois 

que não houve indícios de que fora realizado qualquer pedido 

administrativo perante a Seguradora reclamada. 3. Inexiste necessidade 

do pronunciamento judicial, pois não havendo que se falar em pretensão 

resistida a justificar a propositura da presente demanda, não há o 

interesse de se ingressar com a demanda em juízo.” 4. Recurso 

DESPROVIDO . (STF, RE 839.314, Rel. Min. LUIZ FUX, julgado em 

10/10/2014, publicado em 16/10/2014)” Pois bem, mesmo intimada da 

decisão que consignou a necessidade de apresentação do requerimento 

do benefício na via administrativa negando a concessão da indenização 

pretendida, a parte requerente quedou-se inerte, deixando transcorrer o 

prazo para apresentação do documento, ocasionando a perda do 

interesse de agir. Logo, diante da ausência de demonstração de prévio 

requerimento administrativo junto à seguradora, reputa-se que deve o 

processo em destaque ser extinto sem a resolução do mérito, com 

fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, tendo em 

vista a falta de interesse de agir da parte autora. Ante o exposto, 

INDEFERE-SE a petição inicial, nos termos do art. 330, inciso III, do Código 

de Processo Civil[1]. Por consequência, EXTINGUE-SE o processo, sem a 

resolução do mérito, nos termos do art. 485, incisos I e VI do Código de 

Processo Civil. CONDENA-SE a parte autora ao pagamento das custas e 

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

causa, nos termos do art. 85, § 2°, do Código de Processo Civil, contudo, 

suspensas em razão do benefício concedido de gratuidade da justiça que 

este juízo ora concede à parte autora, na forma do art. 98, § 3º, do CPC. 

Transitada em julgado a sentença, ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas 

e anotações de estilo. Cáceres/MT, 10 de dezembro de 2018. RAMON 

FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito [1] Art. 330. A petição inicial será 

indeferida quando: III - o autor carecer de interesse processual

Sentença Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1001292-75.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR FREITAS OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA OAB - MT0011243A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1001292-75.2018.8.11.0006. 

REQUERENTE: ADEMIR FREITAS OLIVEIRA REQUERIDO: YMPACTUS 

COMERCIAL S/A Trata-se de ação de liquidação de sentença ajuizada por 

ADEMIR FREITAS OLIVEIRA em face de YMPACTUS COMERCIAL LTDA, 

ambos qualificados nos autos. Antes mesmo da citação da parte 

requerida, a parte autora requereu a extinção do feito sem julgamento de 

mérito, desistindo da presente demanda. É o relato do essencial. 

Fundamenta-se e decide-se. Tendo em vista que a desistência é ato 

potestativo da parte autora e que sequer houve citação da parte contrária, 

é de ser acolhido o pleito em questão. Posto isso, HOMOLOGA-SE por 

sentença, para que surtam os efeitos jurídicos e legais, o pedido de 

desistência formulado pela parte autora e, por conseguinte, EXTINGUE-SE 

o processo sem a análise do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, 

do CPC. Custas pela parte autora. Sem incidência de honorários 

advocatícios. Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as 

baixas e anotações necessárias. INTIME-SE. CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 10 

de dezembro de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1001297-97.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

POLLYANA REGINA DA ROCHA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA OAB - MT0011243A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1001297-97.2018.8.11.0006. 

REQUERENTE: POLLYANA REGINA DA ROCHA SILVA REQUERIDO: 

YMPACTUS COMERCIAL S/A Trata-se de Ação para Liquidação de 

Sentença movida por POLLYANA REGINA DA ROCHA SILVA em face de 

YMPACTUS COMERCIAL LTDA, ambos qualificados nos autos. Intimada a 

comprovar a presença dos requisitos ensejadores ao deferimento da 

gratuidade de justiça (id. 12336767), a autora quedou-se inerte (id. 

15211172), motivo pelo qual o benefício não foi concedido, bem como a 

requerente intimada a efetuar o recolhimento das custas e despesas (id. 

15800655). Certidão de id. 16594663, a qual informa o decurso do prazo 

para que a demandante acostasse o recolhimento das custas e despesas. 

Vieram os autos conclusos. É o que merece relato. Passa-se a decidir. 

Devidamente intimada para proceder ao pagamento das custas e 

despesas do processo, a parte requerente quedou-se inerte. Ante o 

exposto, este juízo JULGA-SE EXTINTO o feito, em razão da ausência de 

pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo, com 

fulcro no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. Custas e 

despesas pela parte autora. Com o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE com 

as baixas e anotações necessárias mediante as cautelas de estilo. 

INTIME-SE. CUMPRA-SE. CÁCERES, 10 de dezembro de 2018. RAMON 

FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1001293-60.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRELINA JARA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA OAB - MT0011243A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1001293-60.2018.8.11.0006. 

REQUERENTE: ANDRELINA JARA REQUERIDO: YMPACTUS COMERCIAL 

S/A Trata-se de Ação para Liquidação de Sentença movida por 

ANDRELINA JARA em face de YMPACTUS COMERCIAL LTDA, ambos 

qualificados nos autos. Intimada a comprovar os requisitos ensejadores da 

concessão da gratuidade de justiça (id. 12336762), a autora quedou-se 

inerte (id. 15211367). Decisão de id. 15801106, a qual não concedeu os 

benefícios da gratuidade, bem como intimou a parte requerente a efetuar o 

pagamento das custas e despesas processuais. Certidão de id. 

16594686, a qual informa o decurso do prazo para cumprimento da 

decisão acima. Vieram os autos conclusos. É o breve relato. Passa-se a 

decidir. Devidamente intimada para proceder ao pagamento das custas e 

despesas do processo, a autora ficou silente. Ante o exposto, este juízo 

JULGA-SE EXTINTO o feito, em razão da ausência de pressupostos de 

desenvolvimento válido e regular do processo, com fulcro no art. 485, 

inciso IV, do Código de Processo Civil. Custas e despesas pela parte 

autora. Com o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE com as baixas e 

anotações necessárias mediante as cautelas de estilo. INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE. CÁCERES, 10 de dezembro de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002020-19.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DARIO DIEGO SENN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAILLA WEISE DE CAMPOS SILVA OAB - MT20267/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIR MENDES (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1002020-19.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

DARIO DIEGO SENN RÉU: VALDIR MENDES Trata-se de ação monitória 

ajuizada por DÁRIO DIEGO SENN em face de VALDIR MENDES, todos 

qualificados na inicial. A parte autora foi intimada para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, comprovasse o preenchimento dos pressupostos da 

gratuidade judiciária (ID n. 13048924). Devidamente intimada, apresentou 

documentos. A decisão de ID n. 13422445 indeferiu a gratuidade pleiteada, 

facultou o parcelamento das custas e determinou a regularização de seu 

pagamento no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção dos autos. 

Devidamente intimada, a parte autora deixou transcorrer in albis o prazo 

para se manifestar, conforme certificado no ID n. 16595484. Vieram os 

autos conclusos. É o relato do essencial. Fundamenta-se e decide-se. 

Pois bem, mesmo intimada da decisão que indeferiu a gratuidade pleiteada, 

a parte requerente quedou-se inerte, deixando transcorrer o prazo para 

se manifestar, ocasionando a perda do interesse de agir. Logo, diante da 

ausência do preenchimento dos requisitos da petição inicial nos termos do 

artigo 321 do CPC, reputa-se que deve ser indeferida a petição inicial, 

tendo em vista a falta de interesse de agir da parte autora. Ante o 

exposto, INDEFERE-SE a petição inicial, nos termos do art. 330, inciso III, do 

Código de Processo Civil[1]. Por consequência, EXTINGUE-SE o processo, 

sem a resolução do mérito, nos termos do art. 485, incisos I, IV e VI do 

Código de Processo Civil. CONDENA-SE a parte autora ao pagamento das 

custas processuais. Sem incidência de honorários advocatícios no caso 

em espécie. Transitada em julgado a sentença, ARQUIVEM-SE os autos, 

com as baixas e anotações de estilo. Cáceres/MT, 10 de dezembro de 

2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito [1] Art. 330. A petição 

inicial será indeferida quando: III - o autor carecer de interesse processual

Sentença Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1001296-15.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MONYKE MENDES GOUVEIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA OAB - MT0011243A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1001296-15.2018.8.11.0006. 

REQUERENTE: MONYKE MENDES GOUVEIA REQUERIDO: YMPACTUS 

COMERCIAL S/A Trata-se de Ação para Liquidação de Sentença movida 

por MONYKE MENDES GOUVEIA em face de YMPACTUS COMERCIAL S/A, 

ambos qualificados nos autos. Intimada a comprovar os requisitos 

ensejadores da gratuidade de justiça (id. 12335836), a parte autora 

quedou-se inerte (id. 15211326). Decisão de id. 15800687, a qual não 

concedeu a gratuidade, bem como intimou a requerente a pagar as custas 

e despesas processuais. Certidão de id. 16629032, a qual informou que 

decorreu o prazo para pagamento. Vieram os autos conclusos. É o que 

merece relato. Passa-se a decidir. Devidamente intimada para proceder ao 

pagamento das custas e despesas processuais, a parte autora ficou 

silente. Ante o exposto, este juízo JULGA-SE EXTINTO o feito, em razão da 

ausência de pressupostos de desenvolvimento válido e regular do 

processo, com fulcro no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. 

Custas e despesas pela parte autora. Com o trânsito em julgado, 

ARQUIVE-SE com as baixas e anotações necessárias mediante as 

cautelas de estilo. INTIME-SE. CUMPRA-SE. CÁCERES, 10 de dezembro de 

2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004258-11.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

KAROLAYNE MAZALLI SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (RÉU)

Outros Interessados:

DAYMON COMERCIO DE VEICULOS LTDA. - ME (LITISCONSORTES)

DEVANIL BARBOSA DE LIMA EIRELI (LITISCONSORTES)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1004258-11.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

KAROLAYNE MAZALLI SOUZA RÉU: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Trata-se de ação declaratória ajuizada 

por KAROLAYNE MAZALLI SOUZA em face de Banco BV FINANCEIRA – 

S/A, SAFRA VEÍCULOS e DAYMON COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, todos 

qualificados na inicial. A parte autora foi intimada para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, comprovasse o preenchimento dos pressupostos da 

gratuidade judiciária (ID n. 14768744). Devidamente intimada, a parte 

autora deixou transcorrer in albis o prazo para se manifestar, conforme 

certificado no ID n. 15414761. A decisão de ID n. 15804101 indeferiu a 

gratuidade pleiteada, e determinou a regularização do pagamento das 

custas no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção. Devidamente 

intimada, a parte autora deixou transcorrer in albis o prazo para se 

manifestar, conforme certificado no ID n. 16596105. Vieram os autos 

conclusos. É o relato do essencial. Fundamenta-se e decide-se. Pois bem, 

mesmo intimada da decisão que indeferiu a gratuidade pleiteada, a parte 

requerente quedou-se inerte, deixando transcorrer o prazo para se 

manifestar, ocasionando a perda do interesse de agir. Logo, diante da 

ausência do preenchimento dos requisitos da petição inicial nos termos do 

artigo 321 do CPC, reputa-se que deve ser indeferida a petição inicial, 

tendo em vista a falta de interesse de agir da parte autora. Ante o 

exposto, INDEFERE-SE a petição inicial, nos termos do art. 330, inciso III, do 

Código de Processo Civil[1]. Por consequência, EXTINGUE-SE o processo, 

sem a resolução do mérito, nos termos do art. 485, incisos I, IV e VI do 

Código de Processo Civil. CONDENA-SE a parte autora ao pagamento das 

custas processuais. Sem incidência de honorários advocatícios no caso 

em espécie. Transitada em julgado a sentença, ARQUIVEM-SE os autos, 

com as baixas e anotações de estilo. Cáceres/MT, 10 de dezembro de 

2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito [1] Art. 330. A petição 

inicial será indeferida quando: III - o autor carecer de interesse processual

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003446-66.2018.8.11.0006
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Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREI ELBER JULIANO SEONACA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1003446-66.2018.8.11.0006. 

REQUERENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

REQUERIDO: ANDREI ELBER JULIANO SEONACA Trata-se de Ação de 

Busca e Apreensão movida por BRADESCO ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS LTDA em face de ANDREI ELBER JULIANO SEONACA, 

ambos qualificados nos autos. Liminar deferida no id. 14788995. Petição 

de desistência da ação de id. 15143062. Requerido não citado, conforme 

certidão de id. 15162469. Vieram os autos conclusos. É o que merece 

relato. Passa-se a decidir. Tendo em vista que a desistência é ato 

potestativo da parte autora, é de ser acolhido o pedido em questão. Posto 

isso, HOMOLOGA-SE por sentença, para que surtam os efeitos jurídicos e 

legais, o pedido de desistência formulado pela autora, sem custas ou 

honorários de sucumbência, e por conseguinte, EXTINGUE-SE o processo 

sem a análise do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do CPC. 

Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e 

anotações necessárias. INTIME-SE. CUMPRA-SE. CÁCERES, 11 de 

dezembro de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000123-87.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO KAZUYOSHI KAWASAKI OAB - MT0017555S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCAS ZARUR BERNARDO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1000123-87.2017.8.11.0006. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO S.A. REQUERIDO: LUCAS ZARUR 

BERNARDO Trata-se de Ação de Busca e Apreensão movida por BANCO 

BRADESCO S/A em face de LUCAS ZARUR BERNARDO, ambos 

qualificados nos autos. Realizados alguns atos processuais, a parte 

autora foi intimada para se manifestar acerca da certidão da oficiala de 

justiça, conforme impulsionamento de id. 15003251, quedando-se inerte 

(id. 15628392). É o que merece relato. Passa-se a decidir. No caso em 

tela, percebe-se que a parte requerente não realizou as providências 

cabíveis para o desenvolvimento válido e regular do processo. Dessa 

forma, a parte autora permaneceu inerte, prejudicando assim o bom 

andamento da demanda. Diante disso, considerando que o requerente não 

promoveu as diligências que lhe competiam, deve o processo ser extinto 

por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento 

válido e regular do processo. Ante o exposto, JULGA-SE EXTINTO o 

processo sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso IV, do 

Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE 

com as baixas e anotações necessárias. INTIME-SE. CUMPRA-SE. 

CÁCERES, 11 de dezembro de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003151-29.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANO DOS SANTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA OAB - MT0004825A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1003151-29.2018.8.11.0006. 

REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: LUCIANO DOS SANTOS I – Relatório 

Trata-se de ação de busca e apreensão proposta por AYMORÉ CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A em desfavor de LUCIANO DOS 

SANTOS, em que ao autor alega, em síntese, que o réu firmou contrato de 

financiamento junto à instituição financeira para aquisição de um veículo, 

cujo bem ficou vinculado por alienação fiduciária em garantia de contrato 

de financiamento. Ocorre que o réu tornou-se inadimplente deixando de 

efetuar o pagamento das prestações. Requer a busca e apreensão do 

bem, a citação do réu para apresentar contestação e, por fim, que seja 

consolidado na posse do veículo. Com a inicial, vieram documentos. A 

liminar foi deferida (id. 14123575). A busca e apreensão do veículo em 

questão foi realizada e a parte demandada fora citada (id. 14462142. A 

parte demandada apresentou contestação no id. 14824210, aduzindo, 

grosso modo, que não houve a devida citação/intimação para realizar o 

pagamento das parcelas do financiamento. Ainda, afirma que não foram 

entregues os boletos para pagamento das parcelas e que possui 

condições apenas de pagar o valor referente às parcelas vencidas. 

Réplica no id. 15551503, pugnando pelo julgamento antecipado do mérito. 

Vieram os autos conclusos. II. Fundamentação O caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento antecipado da lide, nos termos do 

inciso I do art. 355 do CPC, não havendo, salvo melhor juízo, a 

necessidade de dilação probatória, uma vez que os documentos 

acostados aos autos são suficientes para o deslinde do feito. O 

julgamento antecipado da causa vertente não representa cerceamento de 

defesa ou violação ao princípio do contraditório, pois há nos autos 

elementos de convicção suficientes para que a sentença seja proferida, 

evitando-se que a causa tenha seu desfecho protraído, 

homenageando-se, desse modo, a tão colimada celeridade processual. DA 

PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO/REVOGAÇÃO DA LIMINAR A 

parte demandada afirma que “não houve a intimação/citação do Executado 

para realizar o pagamento das parcelas do financiamento que estavam em 

atraso, haja vista que a documentação acostada sob a ID 6446173 não 

restou positiva”. Ainda, segue dizendo que a notificação não foi entregue 

no endereço indicado e que possuía o dinheiro para pagamento das 

parcelas, contudo, não fora enviado o boleto para pagamento. No ponto, 

nota-se que a parte ré se refere à notificação extrajudicial encaminhada, e 

não a citação. Ocorre que a notificação extrajudicial fora encaminhada 

para o endereço constante do contrato e retornou com a informação de 

que “mudou-se” (id. 14107182), o que torna válida a comunicação dirigida, 

a exemplo do que já se decidiu: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL DO DEVEDOR ENCAMINHADA PARA O MESMO 

ENDEREÇO REGISTRADO NO CONTRATO COMPROVAÇÃO DA MORA – 

RETORNO DA CORRESPONDÊNCIA COM A INDICAÇÃO MUDOU-SE - 

OBRIGATORIEDADE DO DEVEDOR DE FORNECIMENTO DE ENDEREÇO 

VÁLIDO AO CREDOR – VALIDADE DO ATO – CONSTITUIÇÃO DO 

DEVEDOR EM MORA – DÍVIDA POSITIVA, LÍQUIDA E COM TERMO 

DETERMINADO – MORA NO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO – RECURSO 

PROVIDO. O devedor tem a obrigação de comunicar seu novo endereço 

ao credor de modo que encaminhada a correspondência para o mesmo 

endereço constante do contrato é admissível que tenha cumprido sua 

finalidade. Nos termos do art.397 do Código Civil, cuidando-se de dívida 

líquida com pagamento aprazado, de regra, a mora é constituída pelo mero 

inadimplemento da obrigação no vencimento. Precedente do STJ. (TJMT - 

AGRAVO DE INSTRUMENTO DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE 

PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

07/03/2018, Publicado no DJE 12/03/2018) (negritei)” Depois, se havia a 

possibilidade para pagamento das parcelas, poderia a parte demandada 

ter diligenciado na busca dos meios necessários para tanto, não cabendo 

alegar, nesse momento, que os boletos não foram entregues. Ainda, havia 

a possibilidade de purgação da mora no prazo legal, o que não realizou o 

réu, como se verá adiante. Logo, reputa-se válida a comunicação 

encaminhada, de modo que este Juízo INDEFERE a preliminar em questão. 

Pois bem. DO MÉRITO Ao que consta dos autos, o réu firmou com o autor 

contrato de alienação fiduciária em garantia (id. 14107158), para aquisição 

de um veículo. É de se observar que, executada a liminar, no prazo de 

cinco dias, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do 

bem no patrimônio do credor fiduciário (art. 3°, § 1°, do Decreto-lei n. 

911/69), sendo facultado ao réu, no prazo de cinco dias, pagar a 
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integralidade da dívida pendente (art. 3°, § 2°, do Decreto-lei n. 911/69), ou 

apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias (art. 3°, § 3°, do 

Decreto-lei n. 911/69). Acerca da legalidade da exigência de pagamento 

integral da dívida, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, no REsp 

1.418.593/MS: “ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO 

ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. 

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. 

ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA 

MORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA 

INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO 

DA LIMINAR. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Nos 

contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao 

devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação 

de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta 

como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob 

pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação 

fiduciária". 2. Recurso especial provido.” (STJ, REsp 1.418.593/MS, 2ª 

Seção, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 14.05.2014) (negrito e grifo 

nossos) Daí exala que, para efeito de purgação da mora, o devedor 

deveria, no prazo de 5 dias, contado do cumprimento do mandado de 

busca e apreensão, efetuar o depósito da integralidade da dívida. No caso 

em análise, o requerido foi citado e apresentou contestação no prazo 

legal, confessando sua dívida. Em que pesem as alegações do réu de 

adimplemento substancial ou da possibilidade de pagamento apenas 

parcial da dívida, nenhuma das teses aclamadas possuem o condão de 

desconstituir a mora. Deveria o réu, na contestação, comprovar os fatos 

impeditivos, extintivos ou modificativos do direito do autor, a teor do ônus 

probandi insculpido no art. 373, inciso II, do CPC. Assim sendo, a falta de 

comprovação pelo requerido de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do 

direito da requerente, aliada a comprovação pelo autor dos fatos 

constitutivos do seu direito, ou seja, a relação obrigacional das partes, a 

inadimplência do réu e a sua mora, demanda a total procedência da 

presente ação. III - Dispositivo Ante o exposto, JULGA-SE PROCEDENTE a 

pretensão contida na inicial, consolidando-se a propriedade e a posse 

plena e exclusiva do bem, objeto da busca e apreensão ao patrimônio do 

credor fiduciário, cuja apreensão liminar determinada torna-se definitiva, 

com fundamento no art. 3°, § 1°, do Decreto-lei n. 911/69. Por 

consequência, EXTINGUE-SE o feito com resolução do mérito na forma do 

art. 487, I, do Código de Processo Civil. OFICIE-SE o órgão de trânsito para 

expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, 

ou de terceiro por ele indicado, livre de ônus da propriedade fiduciária, 

com fulcro no art. 3°, § 1°, do Decreto-lei n. 911/69. CONDENA-SE a parte 

requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como 

dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na 

forma do art. 85, § 2º, do CPC. Com o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE, 

com as anotações e baixas necessárias. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. 

Cáceres/MT, 11 de dezembro de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002759-26.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO DE OLIVEIRA MATOS OAB - SP265023-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERONIDES ANTERO DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1002759-26.2017.8.11.0006. 

REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA S/A REQUERIDO: ERONIDES ANTERO DE 

SOUZA I - Relatório Trata-se de ação de busca e apreensão proposta por 

OMNI FINANCEIRA S/A em desfavor de ERONIDES ANTERO DE SOUZA em 

que a empresa requerente alega, em síntese, que o requerido firmou 

contrato de financiamento junto à instituição financeira para aquisição de 

um veículo, cujo bem ficou vinculado por alienação fiduciária em garantia 

de contrato de financiamento. Aduz ainda que o promovido tornou-se 

inadimplente, deixando de efetuar o pagamento das prestações a partir de 

15/07/2016. Com isto, recorreu ao judiciário, requerendo a busca e 

apreensão do bem e que o veículo consolidado na sua posse. Liminar 

concedida no id. 11707094. Busca e apreensão do veículo e citação do 

requerido no id. 12535458. Certidão no id. 16155664, a qual informa o 

decurso do prazo para que o promovido pagasse a dívida, purgasse a 

mora ou apresentasse defesa. Pedido da autora no id. 16594590, 

pugnando pelo julgamento antecipado da lide. Vieram os autos conclusos. 

É o que merece relato. Passa-se a decidir. II - Fundamentação Embora o 

requerido regularmente citado e intimado da busca e apreensão do bem, 

não apresentou contestação visando purgar a mora ou outras defesas 

que eventualmente pudesse expor. Sendo assim, não havendo 

contestação do requerido nos autos, a aplicação dos efeitos da revelia é 

medida que se impõe. No caso, além da ausência de contestação que 

impõe a presunção de veracidade dos fatos alegados pela requerente, 

como alhures já mencionado, a sua pretensão é corroborada pela 

plausibilidade do direito substancial invocado, evidenciado pelos 

documentos que instruíram a petição inicial, mormente pela cédula de 

crédito bancário e a notificação extrajudicial, demonstrando a mora do 

requerido. Logo, em atenção ao que dispõe o art. 344 do Código de 

Processo Civil, o feito comporta julgamento antecipado da lide. É de se 

observar que, executada a liminar, no prazo de cinco dias, 

consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no 

patrimônio do credor fiduciário (art. 3°, § 1°, do Decreto-lei n. 911/69), 

sendo facultado a ré, no prazo de cinco dias pagar a integralidade da 

dívida pendente (art. 3°, § 2°, do Decreto-lei n. 911/69), ou apresentar 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias (art. 3°, § 3°, do Decreto-lei n. 

911/69). No entanto, embora regularmente citado, o requerido não se valeu 

de nenhuma das faculdades asseguradas pela legislação vigente. III - 

Dispositivo Ante o exposto, JULGA-SE PROCEDENTE a pretensão contida 

na inicial, consolidando-se a propriedade e a posse plena e exclusiva do 

bem, objeto da busca e apreensão ao patrimônio do credor fiduciário, cuja 

apreensão liminar determinada torna-se definitiva, com fundamento no art. 

3°, § 1°, do Decreto-lei n. 911/69. Por consequência, EXTINGUE-SE o feito 

com resolução do mérito na forma do art. 487, I, do Código de Processo 

Civil. OFICIE-SE o órgão de trânsito para expedir novo certificado de 

registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele 

indicado, livre de ônus da propriedade fiduciária, com fulcro no art. 3°, § 

1°, do Decreto-lei n. 911/69. PROCEDA-SE com a retirada da restrição no 

sistema RENAJUD, caso haja. CONDENA-SE a parte requerida ao 

pagamento das custas e despesas processuais, tendo em vista o princípio 

da causalidade. Sem a incidência de honorários de sucumbência, tendo 

em vista a ausência de pretensão resistida. Com o trânsito em julgado, 

ARQUIVEM-SE, com as anotações e baixas necessárias. INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE. CÁCERES, 11 de dezembro de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002534-40.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO BENEFICENTE PROVIDENCIA AZUL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT0004032A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO LUIZ DA SILVA COSTA (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1002534-40.2016.8.11.0006. AUTOR(A): 

ASSOCIACAO BENEFICENTE PROVIDENCIA AZUL RÉU: MARCELO LUIZ 

DA SILVA COSTA Trata-se de Ação Monitória movida por ASSOCIACAO 

BENEFICENTE PROVIDENCIA AZUL em face de MARCELO LUIZ DA SILVA 

COSTA, ambos qualificados nos autos. Realizados alguns atos 

processuais, a parte autora foi intimada a fornecer o endereço atualizado 

do requerido (id. 15846116), quedando-se inerte (id. 16593979). Vieram 

os autos conclusos. É o que merece relato. Passa-se a decidir. No caso 

em tela, percebe-se que a parte requerente não realizou as providências 

cabíveis para o desenvolvimento válido e regular do processo. Dessa 

forma, a parte autora permaneceu inerte, prejudicando assim o bom 

andamento da demanda. Diante disso, considerando que a requerente não 

promoveu as diligências que lhe competiam, deve o processo ser extinto 

por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento 

válido e regular do processo. Ante o exposto, JULGA-SE EXTINTO o 

processo sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso IV, do 

Código de Processo Civil. Custas e taxa já recolhidas. Certificado o 
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trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e anotações 

necessárias. INTIME-SE. CUMPRA-SE. CÁCERES, 11 de dezembro de 

2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000653-57.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

VANIA MOREIRA RODRIGUES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1000653-57.2018.8.11.0006. 

REQUERENTE: BANCO HONDA S/A. REQUERIDO: VANIA MOREIRA 

RODRIGUES I – Relatório Trata-se de ação de busca e apreensão em que 

a empresa requerente alega, em síntese, que a requerida firmou contrato 

de financiamento junto à instituição financeira para aquisição de um 

veículo, cujo bem ficou vinculado por alienação fiduciária em garantia de 

contrato de financiamento. Aduz que a parte requerida tornou-se 

inadimplente deixando de efetuar o pagamento das prestações. Requer a 

busca e apreensão do bem, a citação da parte requerida para apresentar 

contestação, bem como que seja consolidado na posse do mesmo. Com a 

inicial vieram os documentos. Liminar concedida, determinando-se a 

expedição de mandado de busca e apreensão do veículo (id. 12044679). 

Cumprimento da liminar e citação da parte requerida (id. 13732106 e 

13732291). A demandada não apresentou resposta no prazo legal. A 

parte autora, devidamente intimada para se manifestar, pugnou pelo 

julgamento antecipado da lide (id. 14591829). O processo veio concluso. II 

– Fundamentação Com efeito, a requerente afirma que a requerida deixou 

de efetuar o pagamento das parcelas do financiamento do bem alienado 

fiduciariamente. Frise-se que, embora a parte requerida tenha sido 

regularmente citada e intimada da busca e apreensão do bem, deixou 

transcorrer o prazo sem purgar a mora ou apresentar resposta. Sendo 

assim, não havendo contestação da requerida nos autos, a aplicação dos 

efeitos da revelia é medida que se impõe. No caso, além da ausência de 

contestação que impõe a presunção de veracidade dos fatos alegados 

pela parte requerente, como alhures já mencionado, a sua pretensão é 

corroborada pela plausibilidade do direito substancial invocado, 

evidenciado pelos documentos que instruíram a petição inicial, sobretudo 

pela cédula de crédito bancário (id. 11827270) e pelo instrumento de 

protesto de id. 11827270, demonstrando a mora da requerida. Logo, em 

atenção ao que dispõe o art. 344 do Código de Processo Civil, o feito 

comporta julgamento antecipado da lide. É de se observar que, executada 

a liminar, no prazo de cinco dias, consolidar-se-ão a propriedade e a 

posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (art. 3°, 

§ 1°, do Decreto-lei n. 911/69), sendo facultado a ré, no prazo de cinco 

dias pagar a integralidade da dívida pendente (art. 3°, § 2°, do Decreto-lei 

n. 911/69), ou apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias (art. 

3°, § 3°, do Decreto-lei n. 911/69). No entanto, embora regularmente citada, 

o requerida não se valeu de nenhuma das faculdades asseguradas pela 

legislação vigente. III – Dispositivo Ante o exposto, JULGA-SE 

PROCEDENTE a pretensão contida na inicial, consolidando-se a 

propriedade e a posse plena e exclusiva do bem, objeto da busca e 

apreensão ao patrimônio do credor fiduciário, cuja apreensão liminar 

determinada torna-se definitiva, com fundamento no art. 3°, § 1°, do 

Decreto-lei n. 911/69. Por consequência, EXTINGUE-SE o feito com 

resolução do mérito na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil. 

CONDENA-SE a parte requerida ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como dos honorários advocatícios, fixados em 10% 

sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, § 2º, do CPC. Com 

o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE o processo com as anotações e 

baixas necessárias. INTIMEM-SE. Cáceres/MT, 11 de dezembro de 2018. 

RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002084-29.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DARIO DIEGO SENN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAILLA WEISE DE CAMPOS SILVA OAB - MT20267/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL VASCONCELOS (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1002084-29.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

DARIO DIEGO SENN RÉU: DANIEL VASCONCELOS Trata-se de Ação de 

cobrança movida por DARIO DIEGO SENN em face de DANIEL 

VASCONCELOS, ambos qualificados nos autos. Intimado a comprovar os 

requisitos ensejadores da concessão da gratuidade de justiça (id. 

13097276), apresentou justificativa e documentos (ids. 13295781, 

13295930 e 13295950). Decisão de id. 13422446, a qual indeferiu a 

concessão da gratuidade ao requerente e intimou o autor a efetuar o 

pagamento das custas e despesas processuais. Certidão no id. 16701223 

informando o decurso do prazo para o adimplemento. Vieram os autos 

conclusos. É o que merece relato. Passa-se a decidir. Compulsando os 

autos, extrai-se que o processo deve ser extinto, isso porque o autor não 

efetuou o pagamento das custas e despesas processuais mesmo 

devidamente intimado para tal desiderato, tratando-se de hipótese da 

ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do 

processo (art. 485, IV do CPC). Ante o exposto, este juízo JULGA-SE 

EXTINTO o feito, em razão da ausência de pressupostos de 

desenvolvimento válido e regular do processo, com fulcro no art. 485, 

inciso IV, do Código de Processo Civil. Custas e taxa pela parte autora. 

Com o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE com as baixas e anotações 

necessárias mediante as cautelas de estilo. INTIME-SE. CUMPRA-SE. 

CÁCERES, 11 de dezembro de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002589-20.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

THOMAS CANELLAS DELUQUE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THOMAS CANELLAS DELUQUE OAB - MT23395/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CELSO SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1002589-20.2018.8.11.0006. 

EXEQUENTE: THOMAS CANELLAS DELUQUE EXECUTADO: CELSO SILVA 

Trata-se de Ação de Execução por Quantia Certa Contra Devedor 

Solvente movida por THOMAS CANELLAS DELUQUE em face de CELSO 

SILVA. Intimado a comprovar os requisitos ensejadores da concessão da 

gratuidade (id. 13625608), o exequente apresentou justificativa e 

documentos nos ids. 13640063, 13640115 e 13640163. Decisão de id. 

13871381, a qual indeferiu a gratuidade e intimou a parte exequente a 

efetuar o pagamento das custas e taxa. Certidão de decurso de prazo no 

id. 16703178. Vieram os autos conclusos. É o que merece relato. 

Passa-se a decidir. Compulsando os autos, extrai-se que o processo deve 

ser extinto, isso porque o exequente não efetuou o pagamento das custas 

e despesas processuais mesmo devidamente intimado para tal desiderato, 

tratando-se de hipótese da ausência de pressuposto de desenvolvimento 

válido e regular do processo (art. 485, IV do CPC). Ante o exposto, este 

juízo JULGA-SE EXTINTO o feito, em razão da ausência de pressupostos 

de desenvolvimento válido e regular do processo, com fulcro no art. 485, 

inciso IV, do Código de Processo Civil. Custas e taxa pela parte 

exequente. Com o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE com as baixas e 

anotações necessárias mediante as cautelas de estilo. INTIME-SE. 

CUMPRA-SE. CÁCERES, 11 de dezembro de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1001082-58.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA DA CONCEICAO SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LIMA DA ROSA OAB - MT15413/O-O (ADVOGADO(A))

MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA OAB - MT0009943A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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BANCO ITAULEASING S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1001082-58.2017.8.11.0006. 

REQUERENTE: VANESSA DA CONCEICAO SOARES REQUERIDO: BANCO 

ITAULEASING S.A. I – Relatório Trata-se de ação de indenização ajuizada 

por VANESSA DA CONCEIÇÃO SOARES em face de ITAULEASING S.A, 

ambos qualificados nos encarte processual, sob o argumento de que seu 

nome fora incluído nos órgãos de restrição ao crédito pela parte 

demandada, sem que tivesse pactuado com a ré o instrumento contratual 

que deu origem à negativação. Requer, portanto, a declaração de 

inexistência do débito, além de indenização por danos morais. Com a inicial 

juntou documentos. A inicial foi recebida na decisão de id. 4845994, 

ocasião na qual foi deferida a inversão do ônus da prova, a gratuidade da 

justiça, designou audiência de conciliação e determinou a citação da parte 

ré. Tentada a conciliação, ela restou inexitosa (ID n. 7232661). 

Devidamente citada, a parte demandada apresentou resposta no id. 

7982961, aduzindo em síntese a ausência de dano no caso concreto, 

ausência de gravidade do dano e subsidiariamente a observância dos 

critérios da razoabilidade e da proporcionalidade em caso de condenação. 

Em decisão de ID n. 11757406, este juízo determinou que as partes 

especificassem as provas que ainda pretendiam produzir. Devidamente 

intimada, a demandada se manifestou no ID n. 12044439 pugnando pelo 

julgamento antecipado da lide e a improcedência da demanda. Vieram os 

autos conclusos. II – Fundamentação Processo em ordem, sem vícios ou 

irregularidades pendentes de saneamento, presentes estando os 

pressupostos processuais de existência e de validade da relação 

constituída, bem como as correlatas condições da ação. Considerando 

que os elementos necessários à formação da convicção deste Juízo 

estão coligidos aos autos, aliado ao fato de que as partes, devidamente 

intimadas a se manifestarem informaram a inexistência de interesse na 

produção de novas provas, a demanda encontra-se apta para ser julgada 

antecipadamente, com fulcro no art. 355, inciso I, do Código de Processo 

Civil. Destarte, não havendo preliminares e questões prejudiciais a serem 

decididas no processo, mostra-se cabível a análise do mérito da demanda, 

expondo-se as razões do convencimento, nos termos do art. 93, inciso IX 

da Constituição Federal de 1988, bem como do art. 371 do novel Código de 

Processo Civil. Pois bem. A parte autora é consumidora, conforme 

disposto no art. 2º do CDC. Bem por isso, a responsabilidade da parte 

demandada é objetiva, por força dos artigos 12 e 14 do CDC, de modo que 

não está condicionada à demonstração de culpa/dolo, assumindo tal 

“múnus” por conta do risco-proveito das atividades desenvolvidas. No 

ponto, vale o registro de que o desate da questão passa, primeiramente, 

pela premissa de que a prova do fato negativo não pode ser exigida de 

quem aproveitaria a sua inexistência. No caso judicializado, significa dizer 

que a parte autora nunca poderia provar que não contratou com a parte 

demandada, incumbência lógica dessa última (a parte demandada) e que 

deriva da elementar regra probatória “negativa non sunt probanda”. Sob 

esse quadrante, não haveria como se exigir da parte demandante prova 

de fatos negativos, principalmente quando se tratar de hipótese em que a 

parte nega a existência do fato legitimador da situação contra a qual se 

insurge. No vertente caso, por se tratar de fato negativo puro, incumbe à 

parte demandada trazer aos autos as provas de que a inscrição nos 

órgãos de restrição ao crédito fora devida e a existência da dívida em 

comento, o que não fez. A parte demandada confessa a inexistência de 

relação contratual com a demandante. Assim, a demandada não justificou 

a ocorrência do suposto débito pela autora, não juntou o histórico de 

descontos/pagamentos, não justificou o motivo das constantes cobranças 

e do apontamento realizado no nome da autora no valor de R$ 320,42 (ID 

n. 4836053). Dessa forma, a parte demandada não demonstrou a 

ocorrência de fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito da parte 

demandante. Tal ônus lhe incumbia, seja pela hipossuficiência do 

autor/consumidor, pela verossimilhança de suas alegações, seja pelo fato 

de que o juízo inverteu o ônus da prova desde o primeiro despacho. 

Assim, invertido o ônus da prova, a parte demandada, hipersuficiente na 

relação de consumo, não se desincumbiu de seu ônus. Ou seja, no que 

toca à contratação que originou a negativação discutida nos autos, a parte 

ré não juntou aos autos o contrato assinado pela parte autora, tampouco 

demonstrou a existência do alegado débito. Logo, não restou comprovado 

nos autos que a inscrição ora discutida fora devida. Sendo assim, 

restando provada a negativação indevida, como ocorrera em relação à 

parte autora, o evento moralmente danoso é presumido, restando 

imperativo o dever de indenizar. Nessa toada, Rui Stoco ensina que: “A 

causação de dano moral independe de prova, ou melhor, comprovada a 

ofensa moral o direito à indenização desta decorre, sendo dela presumido. 

Desse modo a responsabilização do ofensor origina do só fato da violação 

do neminem laedere. Significa, em resumo, que o dever de reparar é 

corolário da verificação do evento danoso, dispensável, ou mesmo 

incogitável, a prova do prejuízo” (in Responsabilidade Civil, 4ª Edição, 

Editora RT, São Paulo, 1999, pág. 722). Com relação aos danos morais, a 

prestação de serviço não ofereceu as condições que dele se esperava, 

ou seja, fora defeituoso, o que redundou em prejuízos de ordem moral à 

parte autora, devendo ser, então, indenizada. Corroborando o raciocínio 

ora desenvolvido, o seguinte julgado: “o agir ilícito da parte ré, 

consubstanciado na injusta e negligente cobrança de um débito 

inexistente, o dano moral dele advindo e o nexo de causalidade entre o ato 

e o prejuízo ao patrimônio moral da parte Autora, ensejam o pagamento de 

indenização à vítima da conduta ilícita. A cobrança de valores indevidos é 

causa idônea a ensejar danos morais, porquanto a parte foi submetida à 

coação desnecessária e abusiva para o pagamento de dívida inexistente. 

(TJMT. TURMA RECURSAL ÚNICA RECURSO CÍVEL INOMINADO Nº 

529/2012 CLASSE II - 1 - JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

DIAMANTINO. Data de Julgamento: 05-07-2012) (negritei)”. RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

CONTRATO BANCÁRIO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTO EM 

FOLHA DE PAGAMENTO NÃO EFETUADO POR OMISSÃO DO 

RECORRENTE – INSERÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES 

– DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO 

– VALOR RAZOÁVEL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 

1-Infere-se do caderno processual que a inércia do órgão pagador em 

efetuar os descontos decorreu da falta de providências do 

Banco/Apelante. Inobstante isso, em vez de reconhecer o erro, o 

Recorrente procedeu à inscrição indevida do nome da Apelada no 

cadastro do SPC e da SERASA, configurando ato ilícito a engendrar a 

reparação do dano. 2-Na hipótese, há nexo de causalidade entre a 

manutenção indevida do nome da Recorrida na Serasa e o dano 

provocado por essa conduta ilícita, sendo de rigor a fixação de 

condenação por dano moral, o qual é in re ipsa, ou seja, prescinde de 

prova.3-O valor da reparação civil por dano moral decorrente de 

negativação na Serasa por falha administrativa da Recorrente, na quantia 

de R$ 7.240,00 (sete mil duzentos e quarenta reais), é condizente com o 

ato praticado.(Ap 51399/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, 

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/02/2015, 

Publicado no DJE 16/02/2015). Pois bem, no que atine ao quantum a ser 

indenizado, este Juízo entende que, neste caso, o valor deve ser fixado 

levando-se em consideração a necessidade de repreensão de atitudes 

arbitrárias, além dos abalos morais e/ou financeiros suportados pela parte 

autora, evitando-se, assim, enriquecimento ilícito, bem como a condição 

econômico/social da parte requerida, a fim de coibir práticas dessa 

natureza. III – Dispositivo Diante do exposto, este Juízo JULGA 

PROCEDENTES os pedidos iniciais, razão pela qual DECLARA a 

inexistência do débito em discussão nos presentes autos. Ainda, 

CONDENA a empresa ré ao pagamento de indenização por danos morais 

no valor de R$ 4.770,00 (quatro mil setecentos e setenta reais) em favor 

da autora, com incidência de juros de mora de 1% ao mês, a contar da 

citação, e correção monetária pelo INPC, a partir da data da prolação da 

sentença. CONDENA-SE a ré ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como dos honorários advocatícios, correspondentes a 

10% sobre o valor atualizado da condenação (art. 85, §2º do CPC). No 

mais, este Juízo EXTINGUE o processo, com resolução do mérito, na forma 

do art. 487, inciso I, do CPC. Transitado em julgado, ARQUIVEM-SE os 

autos com as baixas e anotações de estilo. INTIME-SE. CUMPRA-SE. 

Cáceres/MT, 11 de dezembro de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz 

de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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Processo Número: 1002274-89.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VANIA DA SILVA (AUTOR(A))

ENILSON RAMOS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIO LIMA DOS SANTOS OAB - MT23057/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TEREZINHA DE JESUS BELUSSI TRANSPORTES - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANO COLLEGIO ALVES OAB - MT0005403A-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1002274-89.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

ENILSON RAMOS DA SILVA, VANIA DA SILVA RÉU: TEREZINHA DE 

JESUS BELUSSI TRANSPORTES - ME Vistos etc. Não há questões 

preliminares a serem resolvidas! Acolho o requerimento de produção de 

prova testemunhal, formulado pela parte ré (id. 15651056), de modo que 

designo audiência de instrução para o dia 28 de fevereiro de 2019, às 

16:30 horas. Concedo o prazo de 15 (quinze) dias, para o depósito do rol 

de testemunhas (no máximo 5) pela parte requerida. Em todo o caso, 

cientifico a requerida no sentido de que é dever de seu Advogado a 

notificação das testemunhas para comparecimento ao ato (art. 455). De 

ofício, delibero ainda pela colheita do depoimento pessoal das partes. Para 

tanto, expeça-se a intimação pessoal nos termos do art. 385,§§1° e 2° do 

Código de Processo Civil. No mais, ficam as partes intimadas ainda por 

meio de seus Advogados, via Diário da Justiça Eletrônico. Expeça-se o 

necessário. Cáceres/MT., 10 de dezembro de 2018 Ricardo Alexandre 

Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1006482-53.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON RIBEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE THADEU DOS SANTOS MESQUITA OAB - MT0007836A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROMY JIMENEZ (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1006482-53.2017.8.11.0006. AUTOR(A): 

NELSON RIBEIRO RÉU: ROMY JIMENEZ Vistos etc. Defiro a dilação de 

prazo solicitada na petição retro de modo que concedo o prazo de 30 

(trinta) dias, para que o autor indique o atual paradeiro do requerido e 

assim impulsione o feito para o início do procedimento de cumprimento de 

sentença para a perseguição do crédito inadimplido. Decorrido o prazo e 

não havendo manifestação retorne concluso – ficando o autor advertido 

de que a inércia implicará no arquivamento do feito. Cáceres/MT., 10 de 

dezembro de 2018 Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000664-57.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI SUDOESTE - COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DO OESTE DE 

MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUILHERME HENRIQUE SCHEIDT (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1000664-57.2016.8.11.0006. 

EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE 

MT EXECUTADO: GUILHERME HENRIQUE SCHEIDT Vistos etc. Não há como 

se reputar válida a citação promovida via carta pelo correio, uma vez que 

o aviso de recebimento foi firmado por terceira pessoa (estranha a 

relação processual). Ademais, reforça-se a invalidade do ato uma vez que 

a carta foi encaminhada para endereço supostamente novo do executado, 

não sendo o mesmo endereço indicado no contrato de modo que nem 

mesmo se pode cogitar com a certeza necessária de que o local para 

onde a carta de citação foi enviada seja de fato o atual endereço do 

executado. Assim sendo, intimo o exequente, a fim de que no prazo de 15 

dias manifeste e requeira o que entender pertinente, visando a efetiva 

localização do executado para a citação. Caso permaneça silente, deverá 

ser expedida carta precatória para a citação do executado no último 

endereço informado no processo. Cáceres/MT., 10 de Dezembro de 2018. 

Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001688-52.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JABUR PNEUS S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO ROGERIO TSUKASSA DE MAEDA OAB - PR20912 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1001688-52.2018.8.11.0006. 

EXEQUENTE: BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO 

EXECUTADO: JABUR PNEUS S.A Vistos etc. Intime novamente o 

exequente, para que no prazo de dez dias, se manifeste em relação as 

informações produzidas no último ato do Juízo, a fim de que requeira o que 

entender pertinente visando o regular andamento da execução rumo a 

satisfação do crédito. Advirto a parte exequente que a inércia poderá 

resultar no arquivamento da execução. Decorrido o prazo, retorne 

concluso. Cáceres/MT., 10 de Dezembro de 2018 Ricardo A. R. Sobrinho 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1004422-10.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CLIBAS MORAIS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBENS MARC SOARES DA SILVA OAB - MT0019804A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1004422-10.2017.8.11.0006. 

REQUERENTE: CLIBAS MORAIS DA SILVA REQUERIDO: YMPACTUS 

COMERCIAL S/A Vistos etc. Intimo novamente a parte autora, para que se 

manifeste no feito, requerendo o que entender pertinente, notadamente se 

manifestando em relação ao decurso do prazo para a parte ré se 

manifestar. Para tanto, anoto o prazo de dez dias. Advirto que a inércia 

poderá resultar na extinção do processo. Decorrido o prazo, retorne 

concluso. Cáceres/MT., 10 de dezembro de 2018 Ricardo A. R. Sobrinho 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004812-77.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO JUNIOR CARVALHO DE SOUZA (AUTOR(A))

VANESSA CARVALHO DE SOUZA (AUTOR(A))

WESLEI JUNIO DE CARVALHO DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIKA PATRÍCIA GABILAN SANCHES OAB - MT0010756A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARMANDO ESTEVAM DA ROCHA (RÉU)

SOLANGE DE OLIVEIRA SILVA ROCHA (RÉU)

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (RÉU)
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Advogado(s) Polo Passivo:

MARCEL DE SA PEREIRA OAB - MT0012070A (ADVOGADO(A))

LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES OAB - PR0039162A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1004812-77.2017.8.11.0006. AUTOR(A): 

VANESSA CARVALHO DE SOUZA, WESLEI JUNIO DE CARVALHO DE 

SOUZA, RICARDO JUNIOR CARVALHO DE SOUZA RÉU: ARMANDO 

ESTEVAM DA ROCHA, SOLANGE DE OLIVEIRA SILVA ROCHA, TOKIO 

MARINE SEGURADORA S.A. Vistos etc. Antes de decidir em relação as 

provas a serem produzidas em audiência, entendo necessário o 

esclarecimento de determinado ponto. É que os requeridos ARMANDO e 

SOLANGE postularam a produção de algumas provas, dentre elas a 

produção de prova pericial. Ocorre que a parte apenas aduziu que a 

prova pericial serviria para apurar a dinâmica em que o acidente acabou 

sendo produzido. No entanto, chamo a atenção para o fato de que há nos 

autos exame necroscópico, bem como boletim de ocorrência que expõe 

imagens do local do acidente e dos veículos. Inclusive, há no id. 9405716 - 

Pág. 2 um “croqui” elaborado pela Polícia Rodoviária Federal o qual tem por 

escopo justamente retratar a dinâmica do acidente. Assim sendo, diante 

dos documentos mencionados, bem como de outras informações que já 

constam no processo, sem prejuízo das provas orais que ainda poderão 

ser produzidas, deverá a parte ré melhor justificar seu pedido para 

realização de prova pericial neste feito, inclusive devendo expor, caso 

seja a sua posição, a razão pela qual o boletim de ocorrência da Polícia 

Rodoviária Federal não seria suficiente para subsidiar a solução do mérito. 

Para tanto, anoto o prazo de 15 (quinze) dias. No mesmo prazo, a fim de 

que não se alegue prejuízo a quaisquer das partes, poderão autor, réu e 

denunciado à lide complementar, caso queiram, a pretensão probatória já 

exposta, inclusive tecer considerações em relação a questão suscitada 

pelo Juízo no tocante a prova pericial postulada pelo réu. Decorrido o 

prazo, retorne concluso para o saneador. Cáceres/MT., 10 de Dezembro 

de 2018 Ricardo A. R. Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1000932-77.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELEUTERIO PEREZ MANCILHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO CESAR MARTINS CUNHA OAB - MT0012079A (ADVOGADO(A))

PATRICIA ALVARES DE OLIVEIRA OAB - MT20479/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESPÓLIO DE JOSÉ ÁVILA CINTRA (RÉU)

SEBASTIÃO CINTRA - REPRESENTANTE DOS ESPÓLIOS (RÉU)

ESPÓLIO DE EURICIDE DOS SANTOS CINTRA (RÉU)

MARINO SOUTO FONTES (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELIMARI CUNHA FONTES OAB - MT18329/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1000932-77.2017.8.11.0006. AUTOR(A): 

ELEUTERIO PEREZ MANCILHA RÉU: MARINO SOUTO FONTES, ESPÓLIO DE 

JOSÉ ÁVILA CINTRA, ESPÓLIO DE EURICIDE DOS SANTOS CINTRA, 

SEBASTIÃO CINTRA - REPRESENTANTE DOS ESPÓLIOS Este juízo já 

realizou pesquisa de endereço. Como próprio dito pela parte Autora, nem 

ao certo sabe exatamente quem representa o espólio. A pesquisa do 

endereço realizado pelo Juízo também não apresenta certeza se trata 

efetivamente de filho dos Requeridos. Ausente dados concretos, 

esclareça o Autor quanto o interesse na citação por edital. Sem prejuízo, 

anoto que é dever da parte realizar diligências. Fixo prazo de 15 dias para 

manifestação. Cáceres/MT., 10 de Dezembro de 2018 Ricardo A. R. 

Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006887-89.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MARIA DE ALMEIDA LOBO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1006887-89.2017.8.11.0006. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

JOSE MARIA DE ALMEIDA LOBO Vistos etc. Em atenção ao resultado da 

diligência que apontou suposto falecimento do requerido e a “perda total” 

do veículo, intimo o autor para que manifeste nos autos, notadamente se 

possui interesse na conversão da presente ação em demanda executiva 

(art. 4° do Dec. 911/69). Para tanto, anoto o prazo de 15 dias. Decorrido o 

prazo, retorne concluso. Cáceres/MT., 10 de dezembro de 2018 Ricardo 

A. R. Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003343-59.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON LOPES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIELLI SANCHEZ SALAZAR OAB - MS15140 (ADVOGADO(A))

GUILHERME FERREIRA DE BRITO OAB - MS0009982A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1003343-59.2018.8.11.0006. 

REQUERENTE: ADILSON LOPES DE SOUZA REQUERIDO: BRADESCO VIDA 

E PREVIDENCIA S.A. Vistos etc. Providencie a habilitação dos 

Procuradores nos registros. Determino o processamento da missiva a fim 

de que seja levado à efeito o ato deprecado. Para tanto, nomeio o(a) 

médico(a) como perito(a) Dr. Odenil Miranda de França, médico 

generalista, inscrito no CRM/MT n. 6846, Telefone: (65) 8100-7713, email: 

denilmiranda@hotmail.com, com endereço na Av. Senador Metelo nº 1630, 

Bairro Goiabeiras, Torre 1, Apartamento 206, Residencial Gardem 

Goiabeiras, Cuiabá, CEP 78.032-175 nestes autos. Intime-se para que 

ciente de seu encargo, e dos honorários já arbitrados nos autos da ação 

de origem, manifeste aceitação de seu encargo ou justifique a 

impossibilidade de fazê-lo, ficando anda ciente de que para o trabalho há a 

disposição do expert o valor depositado de R$1.500,00 para fins de 

custeio dos honorários periciais (o valor encontra-se depositado na ação 

de origem na Comarca de Cuiabá). Caso aceite o encargo deverá designar 

data, horário e local para o atendimento da pessoa a ser periciada. Instrua 

a intimação com a cópia da petição inicial e contestação, fazendo incluir os 

quesitos apresentados. Havendo a aceitação do encargo pelo perito, 

intimem-se as partes para que no prazo de 15 dias arguam o impedimento 

ou suspeição do perito se for o caso (art. 465, §1°, I), indiquem assistente 

técnico (art. 465, §1°, II) ou para que caso queiram, complementem os 

quesitos já apresentados (art. 465, §1°, III). Após a realização da consulta, 

deverá o perito apresentar o Laudo no prazo máximo de 30 dias e no 

mesmo ato deverá apresentar seus dados bancários, a fim de que o Juízo 

de origem possa expedir o Alvará em seu favor. Protocolado o laudo 

pericial em Juízo, devolva os autos ao Juízo deprecante. Cáceres/MT., 10 

de Dezembro de 2018 Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001827-04.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

KIRTON SEGUROS S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ ANTONIO DA COSTA GARCIA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO
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CÁCERES DESPACHO Processo: 1001827-04.2018.8.11.0006. 

REQUERENTE: KIRTON SEGUROS S.A REQUERIDO: LUIZ ANTONIO DA 

COSTA GARCIA Vistos etc. Defiro o requerimento retro. Expeça-se o 

necessário para intimar o executado, nos termos em que solicitado pelo 

credor, anotando o prazo de 15 dias, a fim de que o devedor junte aos 

autos a informação indicada. Decorrido o prazo, intime-se o credor para 

manifestar no prazo de 15 dias. Após, em não havendo requerimentos de 

novas diligências, devolva-se à origem. Cáceres/MT., 10 de Dezembro de 

2018 Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1003118-39.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GISLAINE DE CARVALHO GOMES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ALMEIDA TAMANDARE NOVAES OAB - MT0019946A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSELEY DA SILVA CONCEICAO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Maikon Carlos de Oliveira OAB - MT0013164A-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1003118-39.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

GISLAINE DE CARVALHO GOMES RÉU: ROSELEY DA SILVA CONCEICAO 

Vistos etc. Antes de sanear o feito, hei por bem franquear as partes a 

manifestação, no prazo de 15 dias, no sentido de esclarecer e justificar as 

provas que pretendem produzir na instrução. Decorrido o prazo, retorne 

concluso. Cáceres/MT., 10 de Dezembro de 2018 Ricardo Alexandre 

Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001374-77.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI SUDOESTE - COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DO OESTE DE 

MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIEL PEREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1001374-77.2016.8.11.0006. 

EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE 

MT EXECUTADO: MARCIEL PEREIRA DA SILVA Vistos etc. Expeça-se o 

necessário para penhorar e avaliar o bem indicado na petição retro - id. 

Num. 16368939. Após a penhora dê-se ciência ao devedor/proprietário, 

através de seu Advogado (art. 841, §1° do CPC). Sendo casado, 

providencie a intimação de seu cônjuge (art. 842/CPC). Esclareço que é 

dever do exequente promover a averbação da penhora na matrícula do 

imóvel tal como prevê o art. 844 do Código de Processo Civil. Quando 

juntada a avaliação do imóvel nos autos, intimem-se todas as partes para 

que, tomando conhecimento, manifestem e requeiram o que entender 

pertinente no prazo de 05 dias, na forma do art. 872, §2° do CPC. Após, 

retorne concluso. Cáceres/MT., 10 de Dezembro de 2018 Ricardo 

Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000629-29.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CLARO S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO JORGE VELLOSO OAB - SP163471 (ADVOGADO(A))

JULIANA MEDEIROS JORGE FELTRIN OAB - SP310191 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANE MENDES LEITE (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1000629-29.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

CLARO S/A RÉU: CRISTIANE MENDES LEITE Vistos etc. Nos termos do art. 

346 do Código de Processo Civil: Art. 346. Os prazos contra o revel que 

não tenha patrono nos autos fluirão da data de publicação do ato decisório 

no órgão oficial. Conforme dicção do dispositivo acima, não há a 

necessidade de intimação pessoal da parte considerada revel no 

processo, e para efeitos recursais, considera-se como termo inicial a 

publicação de cada ato decisório na imprensa oficial. Assim sendo, 

verifique-se a data da publicação da sentença no DJE para fins de apurar 

o decurso do prazo recursal. Decorrido o prazo para a interposição de 

recurso (15 dias), certifique o trânsito em julgado e após arquive-se. 

Cáceres/MT., 10 de Dezembro de 2018 Ricardo A. R. Sobrinho Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000541-59.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI SUDOESTE - COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DO OESTE DE 

MATO GROSSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO GOMES DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1000541-59.2016.8.11.0006. AUTOR(A): 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT RÉU: FABIO 

GOMES DA SILVA Vistos etc. Considerando que o prazo solicitado na 

última manifestação do credor já decorreu (tomando por termo inicial a 

data de seu próprio requerimento), intimo-o a promover o andamento do 

feito, no prazo de quinze dias. Decorrido o prazo, retorne concluso. 

Cáceres/MT., 10 de Dezembro de 2018 Ricardo A. R. Sobrinho Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006006-78.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBENS EMIDIO COSTA KRISCHKE JUNIOR OAB - RJ149172 

(ADVOGADO(A))

SILOMAR ATAIDES FERREIRA OAB - GO17661 (ADVOGADO(A))

GUSTAVO GONCALVES GOMES OAB - RJ121350 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MIURA & MIURA LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1006006-78.2018.8.11.0006. 

REQUERENTE: NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA 

REQUERIDO: MIURA & MIURA LTDA - EPP Vistos etc. Intime novamente a 

parte interessada a recolher o valor correspondente a diligência do Oficial 

de Justiça em dezdias, sob pena de não o fazendo ser devolvida a carta 

precatória sem cumprimento. Decorrido o prazo e não promovido e 

recolhimento, devolva-se à origem. Decorrido o prazo e certificado o 

recolhimento, promova o cumprimento da missiva. Cáceres/MT., 10 de 

Dezembro de 2018 Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-61 INTERDITO PROIBITÓRIO

Processo Número: 1003609-46.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADALTO TRINDADE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVAN CARLOS RODRIGUES COREEA (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1003609-46.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

ADALTO TRINDADE RÉU: IVAN CARLOS RODRIGUES CORREA Vistos etc. 

Diante do novo endereço do réu apresentado (id. 15848314 - Pág. 1), 

redesigno a audiência para o dia 30 de janeiro de 2019, às 17:30 horas. 

Expeça-se o necessário para citar e intimar, observando-se em todo o 

caso os parâmetros estabelecidos no despacho contido no id. 14438641. 

Cáceres/MT., 10 de dezembro de 2018 Ricardo Alexandre Riccielli 

Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004220-33.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LIDER AUTO POSTO LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO ERIKSSON DOS SANTOS OAB - MT12136/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODOVIARIO D GONTIJO LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1004220-33.2017.8.11.0006. 

REQUERENTE: LIDER AUTO POSTO LTDA - EPP REQUERIDO: RODOVIARIO 

D GONTIJO LTDA - ME Defiro o pedido de id. 16878147 . Providência a 

baixa da carta precatória. Oficie comunicando ao Juízo Deprecante. 

Caceres, 10 de dezembro de 2018. Ricardo Alexandre R Sobrinho Juiz(a) 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001304-26.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI SUDOESTE - COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DO OESTE DE 

MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JORDAO CARVALHO DA CRUZ (EXECUTADO)

PARISI GIULIANO (EXECUTADO)

J. C. DA CRUZ COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS EIRELI - ME 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS MARIO CASTRILLON MENDES ARAUJO OAB - MT0010506A 

(ADVOGADO(A))

GILBERTO JOSE DA COSTA OAB - MT0008734A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1001304-26.2017.8.11.0006. 

EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE 

MT EXECUTADO: J. C. DA CRUZ COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS 

EIRELI - ME, PARISI GIULIANO, JORDAO CARVALHO DA CRUZ Vistos etc. 

No despacho anterior, ficou consignado que acaso o credor se 

manifestasse favorável a penhora dos direitos aquisitivos em relação a 

imóvel com ônus de garantia fiduciária (id. 15840194) ficaria desde já 

deferido. Em manifestação recente, o credor acabou por requerer a 

aludida penhora. Assim, expeça-se termo de penhora. Oficie comunicando 

ao Cartório de Registro de Imóveis, com ônus ao Exequente. Nos termos 

do art. 799 do CPC, proceda a intimação do Credor Fiduciário Caixa 

Econômica Federal da penhora, assim como solicitando informação 

detalhada da atual situação financeira do contrato de financiamento. 

Conste prazo de 15 dias para atendimento. Vindo a resposta, intime o 

Credor para manifestar no prazo de 15 dias. Cáceres/MT., 10 de 

dezembro de 2018 Ricardo A. R. Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006160-96.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DENES GRADY PONTES COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Maikon Carlos de Oliveira OAB - MT0013164A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1006160-96.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

DENES GRADY PONTES COSTA RÉU: CLARO S/A Os dados financeiros 

apresentados pelo Requerido, notadamente o salário auferido, revelam 

plena capacidade de pagamento das custas. Assim, indefiro o pedido de 

gratuidade da justiça. Anoto que a parte pode pleitear o parcelamento das 

custas. Fixo prazo de 10 dias para pagamento das custas, sob pena de 

extinção. Caceres, 10 de dezembro de 2018. Ricardo Alexandre R 

Sobrinho Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1005899-34.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CLARICE FERREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE MAURICIO JORGE DA CUNHA OAB - MT0002493A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO CELSO DE MACEDO (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1005899-34.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

CLARICE FERREIRA DA SILVA RÉU: JOAO CELSO DE MACEDO Vistos, 

etc... Na inicial, a autora informa que os imóveis objetos da ação teriam 

sido adquiridos por ela e seu cônjuge, já falecido. Não obstante, alega o 

exercício de posse sobre a área acerca de 46 anos. Neste rumo, 

considerando que a usucapião, segundo o entendimento de Orlando 

Gomes, “constitui modo de aquisição da propriedade dos bens móveis e 

imóveis, pela posse qualificada e prolongada de tempo (Clovis Bevilaqua, 

Código Civil, p.71).”, não se pode descartar a possibilidade de interesse do 

espólio/eventuais herdeiros do cônjuge acaso este tenha permanecido na 

posse do imóvel durante o prazo para prescrição aquisitiva, pois, como 

bem expresso, a aquisição pela usucapião se dá pela posse prolongada 

sobre o bem e cumprimento de demais requisitos. Sendo assim, nos 

termos do art. 10º do CPC, esclareça a parte Autora no prazo de 15 dias, 

quanto a eventual interesse do espólio/herdeiros do seu cônjuge na 

presente ação, justificando e requerendo o que entender pertinente. No 

mesmo prazo, reoportunizo à parte Autora providenciar o pagamento da 

diligência descrita na certidão de id. 16133960, sob pena de extinção. 

Proceda a Escrivania com a juntada dos ARs correspondentes as 

intimações das Fazendas Públicas. Após, novamente conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se. Cáceres/MT, 10 de dezembro de 2018. Ricardo 

Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000390-93.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO BENEFICENTE PROVIDENCIA AZUL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT0004032A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIOLA APARECIDA SARTIN DUTRA PARREIRA ALMEIDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1000390-93.2016.8.11.0006. 

EXEQUENTE: ASSOCIACAO BENEFICENTE PROVIDENCIA AZUL 

EXECUTADO: FABIOLA APARECIDA SARTIN DUTRA PARREIRA ALMEIDA 

Vistos etc. Retifique-se a carta precatória expedida no id. 16145981, uma 

vez que a mesma não deverá ter por escopo a citação, mas apenas a 

penhora e demais atos, visando a satisfação da dívida em execução. 

Após, encaminhe-se a missiva ao Estado de Goiás, Comarca de Catalão, 

para o devido cumprimento - uma vez que o autor já comprovou o 

recolhimento do preparo. Cáceres/MT., 10 de dezembro de 2018 Ricardo 

A. R. Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1005815-33.2018.8.11.0006
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Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA CONCEICAO GAMES (RECONVINTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Severina Maria da Silva Leite (RÉU)

ALBERTO DE MORAIS LEITE (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1005815-33.2018.8.11.0006. 

RECONVINTE: MARIA DA CONCEICAO GAMES RÉU: SEVERINA MARIA DA 

SILVA LEITE, ALBERTO DE MORAIS LEITE Vistos, etc. Cuida-se de AÇÃO 

DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE ajuizada por MARIA DA CONCEIÇÃO 

GAMES em face de SEVERINA MARIA DA SILVA LEITE e ALBERTO DE 

MORAIS LEITE. Primeiramente, defiro os benefícios da assistência 

judiciária. Da análise da exordial, verifico que não há na petição inicial, por 

ora, os elementos necessários a demonstrar a probabilidade de direito da 

Autora, a fim de deferir à tutela jurisdicional pretendida, qual seja, o 

deferimento da liminar que visa a proteção possessória. Entendo que no 

presente caso, necessária se faz a audiência de justificação prévia, a fim 

de melhor subsidiar este Juízo na formação do seu convencimento para 

analise da liminar. Ressalto que a medida esta prevista no art. 562 do 

Código de Processo Civil, que dispõe que o Juiz poderá deferir a 

expedição de mandado liminar de manutenção ou reintegração, caso a 

petição inicial esteja devidamente instruída, no entanto “caso contrário, 

determinará que o Autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu 

para comparecer à audiência que for designada.”. Dessa maneira, designo 

a audiência para o dia 31 de janeiro de 2019, às 17:30 horas, nos termos 

do art. 562, segunda parte, do Código de Processo Civil. Citem-se e 

intimem-se os requeridos para comparecimento em audiência, 

acompanhados de Advogado(a) ou Defensor(a) Público(a) na data acima 

designada, podendo apenas nesta fase formular contraditas e 

reperguntas às testemunhas do(a) autor(a), não podendo o réu produzir 

prova testemunhal na ocasião. O prazo para contestar a ação, quando 

realizada a justificação, contar-se-á da intimação do despacho que deferir 

ou não a liminar (art. 564, § único, CPC). Fixo prazo de cinco dias para a 

Autora indicar o rol de testemunhas. Intime-se a parte autora a 

comparecer a audiência acompanhada de Advogado e de no máximo 

03(três) testemunhas. Fica a autora intimada através de seu Advogado. 

Cumpra-se. Cáceres/MT., 10 de dezembro de 2018 Ricardo Alexandre 

Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000023-98.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

sem polo passivo (RÉU)

Outros Interessados:

MARIA ODIRMA PINHEIRO LEITE (REPRESENTADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1000023-98.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO RÉU: SEM POLO PASSIVO 

Vistos etc. Em decisão proferida neste feito (em Janeiro/2018), foi 

determinado o quanto segue: “a) ORIENTAÇÃO, APOIO E 

ACOMPANHAMENTO da família (compreendendo os dois núcleos 

apresentados – relacionamento da idosa com seu marido e destes com o 

filho da protegida, Emerson Leite), pelo prazo mínimo de 06 (seis) meses, a 

iniciar no prazo de 10 (dez) dias, devendo ser determinado ao setor de 

Assistência Social e Psicologia deste Fórum as providências para tanto.” 

Considerando já ter ocorrido o decurso do prazo de 06 (seis) meses para 

o implemento da medida de proteção imposta, intime-se a equipe 

multidisciplinar para que providencie a juntada dos laudos produzidos no 

período, ao processo. A determinação é necessária, uma vez que se 

verifica apenas um laudo da equipe juntada neste processo no mês de 

Março/2018. Após a juntada, intime-se o Ministério Público para ciência e 

manifestação. Em seguida, retorne concluso. Cáceres/MT., 10 de 

Dezembro de 2018 Ricardo A. R. Sobrinho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005658-60.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO GOMES DE ARRUDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SUERIKA MAIA DE PAULA CARVALHO OAB - MT0006514A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO MANIFESTAR NOS AUTOS Impulsiono os autos com 

a finalidade de intimar Vossa Excelência, na qualidade de Representante 

da Parte Autora, com o fito de que, no prazo de 15 dias, junte aos autos o 

demonstrativo atualizado da dívida, com o intuito de que posteriormente 

seja efetuado o cumprimento do Mandado de Penhora Cáceres, 11 de 

dezembro de 2018. MARCOS JOSE COSME DA SILVA Técnico(a) 

Judiciário(a) SEDE DO 3ª VARA CÍVEL DE CÁCERES E INFORMAÇÕES: 

TELEFONE: (65) 32111300

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003805-50.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELA REGINA DE ALMEIDA FREITAS OAB - MT0009454A-O 

(ADVOGADO(A))

ROSEANY BARROS DE LIMA OAB - MT0007959A (ADVOGADO(A))

GILBERTO RODRIGO RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT0010028A 

(ADVOGADO(A))

MONICA FURTADO DE OLIVEIRA OAB - MT16755/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA JOSE OLIVEIRA DE SOUZA (EXECUTADO)

MANOEL DA GUIA PINHO (EXECUTADO)

MARIA JOSE OLIVEIRA DE SOUZA 96582170104 (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO DEPÓSITO DE VALORES - DILIGÊNCIA Impulsiono 

os autos para intimar a parte autora, na pessoa de seu Advogado, com o 

intuito de que, no prazo de 5 dias, efetue o pagamento da diligência do 

Oficial de Justiça, no valor de R$ 70,00 reais, visando o cumprimento do 

Mandado de Penhora e intimação a ser oportunamente expedido. Deverá o 

nobre causídico acessar o site do TJMT (www.tjmt.jus.br), clicar nos 

ícones “Serviços - Guias – Diligência – Emissão de Guia de Diligência”. Ao 

final, após efetuar o pagamento da aludida “Guia de Diligência", o patrono 

deverá acostar aos autos o respectivo comprovante. Cáceres, 11 de 

dezembro de 2018. MARCOS JOSE COSME DA SILVA Técnico(a) 

Judiciário(a) SEDE DO 3ª VARA CÍVEL DE CÁCERES E INFORMAÇÕES: 

TELEFONE: (65) 32111300

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001365-47.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO NORBERTO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO PIRES ATALA OAB - MT0006062A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (RÉU)

RAFAEL MARTINS REBEQUI - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO EFETUAR O PREPARO DA MISSIVA Impulsiono os 

autos com a finalidade de intimar Vossa Excelência, na qualidade de 

Representante da Parte Autora, com o fito de que, no prazo de 5 dias: 1) - 

Efetue o preparo da Carta Precatória será remetida ao Juízo da Comarca 

de Cuiabá/MT – 3ª Vara Cível (Recolher Taxas de Distribuição da Missiva); 

2.) - Deverá o nobre causídico acessar o site do TJMT (www.tjmt.jus.br), 

clicar nos ícones “Serviços - Guias – Diligência – Emissão de Guia de 
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Diligência”. 2.1) - Ao final, após efetuar o pagamento da aludida “Guia de 

Diligência", o patrono deverá acostar aos autos o respectivo comprovante. 

Cáceres, 11 de dezembro de 2018. MARCOS JOSE COSME DA SILVA 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 3ª VARA CÍVEL DE CÁCERES E 

INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 32111300

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006187-79.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO JOHN DEERE S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE NELSON FERRAZ OAB - PR30890 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELEONOR BASSITT FERREIRA (REQUERIDO)

MAURO ARANTES FERREIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALVARO FERREIRA NETO OAB - MT0008153A (ADVOGADO(A))

FABIANA DOS SANTOS ALVARES FERREIRA OAB - MT5260/O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO DJE PROCESSO n. 

1006187-79.2018.8.11.0006 Valor da causa: R$ 368.072,63 ESPÉCIE: 

[Atos executórios]->CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261) POLO ATIVO: 

Nome: BANCO JOHN DEERE S.A. Endereço: Avenida SOLEDADE, 550, 14° 

ANDAR, PORTO ALEGRE - RS - CEP: 39519-999 POLO PASSIVO: Nome: 

MAURO ARANTES FERREIRA Endereço: RUA SUÉCIA, 42, SANTA ROSA, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78040-340 Nome: ELEONOR BASSITT FERREIRA 

Endereço: SUECIA, 42, SANTA ROSA, CUIABÁ - MT - CEP: 78040-340 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para dar 

prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, mais precisamente 

para manifestar acerca da certidão de diligência negativa (IDNum. 

16978327), documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste mandado. Cáceres/MT, 11 de dezembro 

de 2018. Joel Soares Viana Junior Analista Judiciário Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

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

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006009-67.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JUVENAL ALVES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MULTILASER INDUSTRIAL S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ MARCIO FONSECA DA SILVA OAB - MT12384/O (ADVOGADO(A))

DIEGO PEDREIRA DE QUEIROZ ARAUJO OAB - BA0022903A 

(ADVOGADO(A))

JOSE MARIA DE SOUZA OAB - MT0016559A-O (ADVOGADO(A))

AMANDA ALVES OAB - SP326111 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1006009-67.2017.8.11.0006. AUTOR(A): 

JUVENAL ALVES DA SILVA RÉU: MULTILASER INDUSTRIAL S.A. Vistos 

etc. Em que pese as partes terem se manifestado pelo julgamento 

antecipado, devo lembrar que à teor do art. 370 do Código de Processo 

Civil pode o Juízo determinar de ofício a produção de provas no processo. 

Assim sendo, reputo necessário a colheita do depoimento pessoal do 

autor e do representante legal da requerida, a fim de que esclareçam 

alguns pontos sobre a controvérsia existente no processo. Deste modo, 

designo o dia 19 de fevereiro de 2019 às 17:30 horas. Intimem-se 

pessoalmente as partes, anotando-se as advertências do art. 385, §§1° e 

2° do Código de Processo Civil. Intimem-se também via diário da justiça 

eletrônico. Cáceres/MT., 11 de Dezembro de 2018 Ricardo A. R. Sobrinho 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1007340-84.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NELI DA SILVA PARADELA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ALEXANDRINO DE LACERDA OAB - MT11483/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO ARANTES (RÉU)

ANA CRISTINA CURY ARANTES (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GILSON SANTONI FILHO OAB - SP217967 (ADVOGADO(A))

RODRIGO AUED OAB - SP148474 (ADVOGADO(A))

LUCAS EDUARDO MARCON SPOSITO OAB - SP361158 (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO DJE PROCESSO n. 

1007340-84.2017.8.11.0006 Valor da causa: R$ 57.473,11 ESPÉCIE: 

[USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA]->USUCAPIÃO (49) POLO ATIVO: Nome: 

NELI DA SILVA PARADELA Endereço: RUA PRUDENTE DE MORAES, 

QUADRA 19, LOTE 02, CIDADE NOVA, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 

POLO PASSIVO: Nome: RENATO ARANTES Endereço: RUA FRANCISCO 

CURTI, 244, DISTRITO INDUSTRIAL, SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP - CEP: 

15035-620 Nome: ANA CRISTINA CURY ARANTES Endereço: RUA 

FRANCISCO CURTI, DISTRITO INDUSTRIAL, SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP 

- CEP: 15035-620 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar acerca da certidão ID Num. 16975738, documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado. Cáceres/MT, 11 de dezembro de 2018. Joel Soares Viana Junior 

Analista Judiciário (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

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

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 
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sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004990-89.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RIVIERA PANTANAL HOTEL LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFFERSON LUIS FERNANDES BEATO OAB - MT0003057A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1004990-89.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

RIVIERA PANTANAL HOTEL LTDA - ME RÉU: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Nos termos do art. 437, § 1º do CPC, 

manifeste a parte Requerida sobre os documentos apresentados pela 

Autora na impugnação, no prazo de 15 dias. No mesmo prazo, esclareçam 

as partes quanto as provas que efetivamente pretendem produzir, 

justificando sua pertinência e necessidade. Caceres, 11 de dezembro de 

2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004464-25.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO CALIXTO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IDARIO PEREIRA DA SILVA OAB - MT21450/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - MT0018150S 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO DJE PROCESSO n. 

1004464-25.2018.8.11.0006 Valor da causa: R$ 25.000,00 ESPÉCIE: 

[COBRANÇA INDEVIDA DE LIGAÇÕES, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, 

INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES, ANTECIPAÇÃO 

DE TUTELA / TUTELA ESPECÍFICA]->PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) POLO 

ATIVO: Nome: ADRIANO CALIXTO DE OLIVEIRA Endereço: Rua 

Paraquesaba, s/n, Vista Alegre, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 POLO 

PASSIVO: Nome: TIM CELULAR S.A. Endereço: AVENIDA GIOVANNI 

GRONCHI, 7143, TIM CELULAR SA, VILA ANDRADE, SÃO PAULO - SP - 

CEP: 05724-006 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para ciência da manifestação (ID Num. 16992142), documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas. 

Cáceres/MT, 11 de dezembro de 2018. Joel Soares Viana Junior Analista 

Judiciário (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pela Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

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

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003384-26.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON LOPES DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HENRIQUE DA SILVA LIMA OAB - MS9979 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (RÉU)

MAPFRE VIDA S/A (RÉU)

ALLIANZ SEGUROS S/A (RÉU)

COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1003384-26.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

ADILSON LOPES DE SOUZA RÉU: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A., 

MAPFRE VIDA S/A, ALLIANZ SEGUROS S/A, COMPANHIA DE SEGUROS 

ALIANCA DO BRASIL Os fatos expostos revelam ainda que o Autor esta 

pendente da entrega dos documentos exigidos para fins de análise da 

pretensão na esfera adminstrativa. Como inexiste ainda pretensão 

resistida, concedo prazo de mais trinta dias para o Autor atender à 

determinação inicial. Caceres, 11 de dezembro de 2018. Ricardo 

Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000982-06.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI SUDOESTE - COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DO OESTE DE 

MATO GROSSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAMAR ACCACIO TEIXEIRA (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1000982-06.2017.8.11.0006. AUTOR(A): 

SICREDI SUDOESTE - COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DO OESTE DE 

MATO GROSSO RÉU: ITAMAR ACCACIO TEIXEIRA Cumpra a escrivania 

integralmente o despacho de id. 16669099 – expedição mandado de 

penhora. Acaso não seja penhorado bem, retorne concluso para análise 

do pedido de pesquisa do imposto de renda. Caceres, 11 de dezembro de 

2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005862-41.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SIGMA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA SCARACATI OAB - MT0011166A (ADVOGADO(A))

ANA CARLA BRIZOLA OAB - MT23419/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO CARLOS RIBEIRO DOS SANTOS 55951350182 (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO DJE PROCESSO n. 

1005862-41.2017.8.11.0006 Valor da causa: R$ 1.625,32 ESPÉCIE: 

[DUPLICATA]->EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) POLO 

ATIVO: Nome: SIGMA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA Endereço: 

RODOVIA DOS IMIGRANTES, S/N, - DO KM 20,001 AO KM 23,000, SÃO 

MATHEUS, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78152-105 POLO PASSIVO: 

Nome: ANTONIO CARLOS RIBEIRO DOS SANTOS 55951350182 Endereço: 

RUA PADRE CASSEMIRO, 2496, SANTA CRUZ, CÁCERES - MT - CEP: 
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78200-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE 

para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, mais 

precisamente para manifestar acerca da certidão (ID Num. 16982013), 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas. Cáceres/MT, 11 de dezembro de 2018. Joel Soares Viana Junior 

Analista Judiciário (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

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

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1006804-39.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DELMIRA MARIA DE JESUS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMIR VIDA DE ALMEIDA (RÉU)

 

DECORRENDO PRAZO

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001204-08.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO(A))

THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO OAB - MT0017528A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALIPIO ALVES GOMES (REQUERIDO)

 

AGUARDANDO CUMPRIMENTO DE CARTA PRECATÓRIA

Ato Ordinatório Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1006482-53.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON RIBEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE THADEU DOS SANTOS MESQUITA OAB - MT0007836A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROMY JIMENEZ (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes autos 

com prazo em curso para o autor indicar o atual paradeiro do requerido. 

Cáceres-MT, 11 de dezembro de 2018. JOEL SOARES VIANA JUNIOR 

Analista Judiciário SEDE DO 3ª VARA CÍVEL DE CÁCERES E 

INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 32111300

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001827-04.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

KIRTON SEGUROS S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ ANTONIO DA COSTA GARCIA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO PROCESSO n. 

1001827-04.2018.8.11.0006 Valor da causa: 0,00 ESPÉCIE: [Citação]

->CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261) POLO ATIVO: Nome: KIRTON 

SEGUROS S.A Endereço: RUA TENENTE FRANCISCO FERREIRA DE 

SOUZA, 805, - ATÉ 1834/1835, HAUER, CURITIBA - PR - CEP: 81630-010 

POLO PASSIVO: Nome: LUIZ ANTONIO DA COSTA GARCIA Endereço: Rua 

06 de Outubro, 727, Centro, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para dar prosseguimento ao 

feito, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o pagamento da diligência do 

oficial de justiça, nos termos da decisão (ID Num. 16824890), documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas. 

(Assinado Digitalmente) Cáceres/MT, 11 de dezembro de 2018. Joel 

Soares Viana Junior Analista Judiciário Autorizado(a) pela Consolidação 

das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

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

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002782-35.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO HENRIQUE DANNEMANN (AUTOR(A))

URSULA ILSE DANNEMANN DE HARO (AUTOR(A))

MONICA ESTER DANNEMANN CASSIUS (AUTOR(A))

RENATE HELENA PEIN DANNEMANN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RONALDO CORREA MARTINS OAB - SP76944 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO DRAGER (RÉU)

ELISABETH MARIA TRETTIN VEIT (RÉU)

BJARNE RORBAEK JENSEN (RÉU)

LUCIANA VEIT (RÉU)

GABRIELA NORRIS BLOCKER (RÉU)

SILVICULTURA CACERES S/A (RÉU)

KARL VEIT MOFFETT (RÉU)

RENATA ERIKA BLOCKER (RÉU)

SILVIA GUIOMAR VEIT MOFFETT (RÉU)

CRISTINA VEIT (RÉU)

CLAUDIA VEIT LANDMANN (RÉU)

EDUARDO RUFUS BLOCKER (RÉU)
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LUIS FLAVIO VEIT (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SUELLEYN DE OLIVEIRA PAINS OAB - MT15753/O-O (ADVOGADO(A))

MONICA FERNANDES DO CARMO OAB - SP115832 (ADVOGADO(A))

RICARDO BRITO COSTA OAB - SP0173508A (ADVOGADO(A))

ARYSTOBULO DE OLIVEIRA FREITAS OAB - SP82329 (ADVOGADO(A))

DANIEL BRETAS FERNANDES OAB - MT24180/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1002782-35.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

RICARDO HENRIQUE DANNEMANN, MONICA ESTER DANNEMANN 

CASSIUS, RENATE HELENA PEIN DANNEMANN, URSULA ILSE 

DANNEMANN DE HARO RÉU: SILVICULTURA CACERES S/A, LUIS FLAVIO 

VEIT, SILVIA GUIOMAR VEIT MOFFETT, PAULO DRAGER, ELISABETH 

MARIA TRETTIN VEIT, CRISTINA VEIT, LUCIANA VEIT, CLAUDIA VEIT 

LANDMANN, BJARNE RORBAEK JENSEN, EDUARDO RUFUS BLOCKER, 

GABRIELA NORRIS BLOCKER, KARL VEIT MOFFETT, RENATA ERIKA 

BLOCKER Defiro o pedido de id. Num. 16122209 Segue resultado da 

pesquisa: CPF: 103.703.588-72 Nome Completo: SILVIA GUIOMAR VEIT 

MOFFETT Nome da Mãe: HILDA VEIT Data de Nascimento: 05/09/1942 

Título de Eleitor: 0001002520108 Endereço: AV ANGELICA 1535 APTO.93 

HIGIENOPOLIS CEP: 1227-100 Municipio: SAO PAULO UF: SP CPF: 

956.851.548-87 Nome Completo: RENATA ERIKA BLOCKER Nome da Mãe: 

HILDA VEIT Data de Nascimento: 25/04/1939 Título de Eleitor: 

0000270732836 Endereço: CR 403 - LE TULLE ROAD - POBOX 770 

MARKHAM 77456 CEP: 70000-000 Municipio: EXTERIOR UF: EX CPF: 

752.373.181-34 Nome Completo: GABRIELA NORRIS BLOCKER Nome da 

Mãe: RENATA ERIKA BLOCKER Data de Nascimento: 16/12/1967 Título de 

Eleitor: 0000190942828 Endereço: IRVINE BLVD 0 480 R PT 321 2 TUSTIN 

CALIFORNIA CEP: 70000-000 Municipio: EXTERIOR UF: EX Intime-se. 

Caceres, 11 de dezembro de 2018. Ricardo Alexandre R Sobrinho Juiz(a) 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003055-48.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI SUDOESTE - COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DO OESTE DE 

MATO GROSSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTINA DE ARAUJO MIRANDA (RÉU)

SEBASTIAO DEL MOURO JUNIOR (RÉU)

 

AGUARDANDO CUMPRIMENTO DE MANDADO Cáceres/MT, 11 de 

dezembro de 2018. Joel Soares Viana Junior Analista Judiciário

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 3781 Nr: 119-73.1994.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE MAURO MARTINEZ, SIDERLEI 

MARTINEZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENING - 

OAB:22819, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora, na pessoa de seu advogado, para, no prazo 

de 05 dias, efetue o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, no valor 

de R$ 35,00 (trinta e cinco) reais, para nova tentativa de intimação da 

parte requerida a ser oportunamente expedido. Deverá o nobre causídico 

acessar o site do TJMT (www.tjmt.jus.br), clicar nos ícones “Serviços - 

Guias – Diligência – Emissão de Guia de Diligência”.Ao final, após efetuar o 

pagamento da aludida “Guia de Diligência", o patrono deverá acostar aos 

autos o respectivo comprovante

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 189022 Nr: 7611-81.2015.811.0006

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Q.I. CENTRO EDUCACIONAL LTDA-EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAQUELINE RODRIGUES AGUIAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ OLIVÃ DE SANTANA - 

OAB:13109

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora, na pessoa de seu advogado, para, 

manifestar acerca dos embargos monitórios de fls.72/74.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 9225 Nr: 559-93.1999.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARLOS JOB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSUÉ AMBRÓSIO RIBEIRO - 

OAB:8784/MT

 INTMAÇÃO da parte autora, na pessoa de seu advogado, para requerer o 

que entender de direito, tendo em vista a certidão do oficial de justiça a 

seguir transcrita... diligenciei até o endereço contido no mandado no dia 

26/11 e a residência estava fechada, retornei dia 29/11 e lá estando com 

as formalidades legais e de direito, não foi possível proceder a Penhora 

por não haver encontrado nenhum bem passivo de Penhora. Por essa 

razão solicito da parte autora que mencione nos autos bens a serem 

penhorados.

O referido é verdade dou fé.

Citação

Citação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1001902-43.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDIMAR ALVES PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ABDEL MAJID EGERT NAFAL NETO OAB - MT18932/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MILTON HUTOSI KAWASAKI (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES EDITAL DE INTIMAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RICARDO 

ALEXANDRE R ICCI E L L I  S O B R I N H O  P R O C E S S O  n . 

1001902-43.2018.8.11.0006 Valor da causa: R$ 96.910,23 ESPÉCIE: 

[USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA]->USUCAPIÃO (49) POLO ATIVO: Nome: 

EDIMAR ALVES PEREIRA Endereço: RUA DOS VERDUREIROS, 14, 

CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 POLO PASSIVO: Nome: 

MILTON HUTOSI KAWASAKI Endereço: RUA JOAQUIM MURTINHO, 142, 

CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 FINALIDADE: I NTIMAÇÃO 

DE TECEIROS INTERESSADOS, para ciência do pedido da inicial, bem como 

dos réus ausentes, incertos, desconhecidos e eventuais interessados, na 

forma do art. 259, inciso I e III do NCPC c/c art. 216-A, § 4º da Lei de 

Registros Públicos do CPC, dos termos da ação de usucapião do imóvel 

adiante descrito e caracterizado, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da 

expiração do prazo deste edital, apresentarem resposta, querendo, sob 

pena de serem considerados como verdadeiros os fatos afirmados pela 

parte autora, na petição inicial, conforme documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado. RESUMO DA INICIAL: Trata-se Ação de Usucapião 

Extraordinário, EDIMAR ALVES PEREIRA, brasileiro, casado, aposentado, 

portador do RG nº 1817395-2 SSP/MT, inscrito no CPF sob o nº 

335.596.519-72, residente e domiciliado na Rua dos Verdureiros, Lote 14, 

Bairro Cavalhada III, cidade de Cáceres/MT, CEP 78.200-000, e-mail 

inexistente, por seus advogados ao final assinado (mandato incluso) com 

escritório na Rua 06 de outubro, nº 322, Centro, Cidade de Cáceres/MT, 

CEP 78.200-000, Por seu Advogado, vem respeitosamente à presença de 

Vossa Excelência, propor a presente AÇÃO DE USUCAPIÃO 
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EXTRAORDINÁRIO em desfavor de MILTON HUTOSI KAWASAKI, CPF nº 

241.583.561-72, endereço Rua Joaquim Murtinho, nº 142, Bairro 

Cavalhada, na cidade de Cáceres/MT, CEP 78.200-000, telefone e e-mail 

desconhecidos, o que faz pelos motivos de fato e de direito abaixo 

alinhavados, expondo e ao final requerendo o quanto segue1. DA 

INEXISTÊNCIA DE TELEFONE E E-MAIL DO REQUERIDO Cumpre informar 

que o Requerente não possui endereço eletrônico (e-mail) para 

correspondência, uma vez que não é adepto a este meio de comunicação. 

Do mesmo modo, informa que não foi possível descobrir o e-mail ou 

telefone do Requerido, assim, com base no parágrafo 1º do artigo 319 do 

CPC/15, requer deste respeitável juízo diligências necessárias para a 

obtenção dos dados faltantes. Ato contínuo, se ainda assim não for 

possível encontrar tais dados, requer, com fulcro no parágrafo 2º do 

artigo 319 do CPC/15, o prosseguimento do feito com seu curso normal, 

uma vez que fora informado o endereço, possibilitando a citação. 2. DA 

JUSTIÇA GRATUITA Requer a concessão dos benefícios da justiça 

gratuita, com fundamento no artigo 5º, LXXIV da Constituição Federal (CF) 

e artigo 98 do NCPC, uma vez que o Requerente não possui renda 

suficiente para arcar com as custas e despesas processuais sem 

prejuízo do próprio sustento. 3. DOS FATOS E DO DIREITO Há mais de 25 

(vinte e cinco) anos o Requerente se acha na posse do terreno localizado 

na Rua dos Verdureiros, nº 14, Quadra 05, Bairro Cavalhada, desta 

cidade, parte integrante do Loteamento Jardim Oriental, registrado na 

Matrícula 8.006, do livro nº 2-F-3, folhas 115, do Cartório do 1º Ofício de 

Registro de Imóveis de Cáceres/MT, sendo cadastrado na Prefeitura 

Municipal de Cáceres/MT sob a Inscrição nº 100500430266001. O imóvel 

possui os seguintes limites e confrontações, conforme memorial descritivo 

emitido pelo responsável técnico Ademir Félix de Macedo, agrimensor, 

CREA RN 120068761-2: Área do terreno: 366.990m²; Frente: 13,34m, 

confrontando com a Rua dos Verdureiros; Lado esquerdo: 28,97m, 

confrontando com Esvanei Santana do Nascimento; Lado direito: 30,55m, 

confrontando com Vanderley Vidal Flor; Fundos: 11,41m, confrontando 

com o Francisco de Souza e Lima. Área edificada: 153,40m; O Requerente 

encontra-se na posse do imóvel desde o mês de abril do ano 

1991,quando, por meio de uma compra e venda, adquiriu o imóvel do 

Senhor Amâncio Arnaldo Araújo, sendo que este, havia comprado o 

imóvel do Requerido. Desde quando adentrou no imóvel, a posse exercida 

pelo Requerente é mansa e pacífica, contínua, sem oposição e com 

animus domini, mantendo e cuidando do imóvel como se dono fosse em 

conjunto com sua família. Conforme a farta documentação anexa aos 

autos, o Requerente sempre arcou com todos os ônus gerados pelo 

imóvel, quais sejam, IPTU, água, energia e telefone etc. Inclusive, fiz 

melhorias necessárias garantindo a preservação e valorização do bem, 

tudo conforme documentação anexa. O Animus Domini se configura ainda 

pelo fato de ao longo dos anos o Requerente ter o imóvel como sua 

moradia fixa, residindo em conjunto com sua família, bem como pelas 

melhorias demonstradas, além da manutenção de todos os tributos 

inerentes ao imóvel, em especial ao IPTU, que, inclusive, já está 

cadastrado em nome do Requerente, conforme documentação anexa. Pelo 

exposto, verifica-se que a posse do Requerente ultrapassa o lapso 

temporal previsto no Código Civil e sempre foi exercida de forma mansa, 

pacífica, ininterrupta e de boa-fé, o que a legitima a promover a presente 

ação de usucapião extraordinário. Nesse passo, é explícito o Código Civil 

no artigo supra: Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, 

nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, 

independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim 

o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório 

de Registro de Imóveis. Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo 

reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a 

sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter 

produtivo. Assim sendo, o Requerente, não possuindo título de domínio do 

referido imóvel vem através desta, requerer a Vossa Excelência se digne 

conceder à mesma, por sentença o domínio do Imóvel Usucapiendo, com a 

expedição do Competente Mandado Judicial ao Cartório de Registro de 

Imóveis desta Comarca, para a devida transcrição e matrícula do imóvel, 

em nome do Requerente, nos termos da legislação atual, já referida retro. 

4. DOS PEDIDOS “Ex positis” e considerando tudo o quanto consta 

anteriormente, é a presente para requerer se digne Vossa Excelência: a) 

Concessão dos benefícios da justiça gratuita, nos termos já expostos; b) 

Citação do Requerido para, querendo, se opor a presente ação; c) 

Intimação, por via postal, para que se manifestem na causa, os 

representantes da Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito 

Federal, dos Territórios e Municípios; d) Intimação dos confrontantes, para, 

querendo, se opor a presente ação; e) Expedição de edital para citação de 

terceiros interessados, condôminos ou não, incertos e desconhecidos; f) 

Intimação do ilustre representante do Ministério Público para, querendo, 

intervir no feito; g) Juntada dos documentos comprobatórios anexos; h) A 

procedência do pedido, declarando por sentença a propriedade do 

Requerente, escrevendo a referida sentença no Registro de Imóveis desta 

comarca, para os efeitos legais. 5. DAS PROVAS Pretende provocar o 

alegado através dos documentos já anexos e, por todos os meios de 

provas em direito admitidos, especialmente, provas testemunhais 

arroladas em momento oportuno. 6. DO VALOR DA CAUSA Dá à causa 

para efeitos meramente fiscais o valor de R$ 96.910,23 (noventa e seis 

mil, novecentos e dez reais e vinte e três centavos). Termos em que pede 

deferimento. Cáceres/MT, 26 de abril de 2018. ABDEL MAJID EGERT 

NAFAL NETO OAB/MT 18.903-O PATRÍCIA ALVARES DE OLIVEIRA 

OAB/MT 20.479-O DECISÃO: Vistos, etc... Ante os fundamentos 

apresentados pelo autor (id. 13117351 e id. 13117959) defiro a gratuidade 

da justiça. Cite-se e intime-se o Requerido para comparecer a audiência de 

tentativa de conciliação/mediação, preferencialmente acompanhado de 

Advogado(a) ou Defensor Público, a ser agendada e realizada pelo 

CENTRO JUDICIÁRIO DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS desta comarca. Nos 

termos do artigo 334 do CPC, a audiência deverá ser agendada com 

antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo ser citado o réu com pelo 

menos 20 (vinte) dias de antecedência. O não comparecimento 

injustificado da parte Autora ou Requerida à audiência de 

conciliação/mediação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de dois por cento do valor da causa, 

revertida em favor do Estado de Mato Grosso. A multa somente não terá 

incidência na hipótese de manifestação expressa por ambas as partes de 

seu desinteresse na autocomposição, devendo o Autor, para tanto, indicar 

na petição inicial, e a parte Requerida deverá fazê-lo, por petição, 

apresentada com 10 (dez) dias de antecedência, contados da data da 

audiência. Havendo litisconsórcio, o desinteresse na realização da 

audiência deve ser manifestado por todos. Advirta a parte Requerida de 

que o prazo para oferecer contestação será de 15 (quinze) dias, cujo 

termo inicial será a partir: I - da audiência de conciliação ou de mediação, 

quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição; II - do protocolo do pedido de cancelamento da audiência 

de conciliação ou de mediação apresentado pelo réu, com 10 (dez) dias 

de antecedência (§ 5º do art. 334).; Anote-se no ato de citação as 

advertências do art. 344 do CPC. A intimação da parte Autora será 

efetivada na pessoa do Procurador (§ 3º do art. 334). Proceda a ainda 

escrivania: tão somente a citação pessoal dos Confinantes, 

consignando-se as advertências legais (artigos art. 246, § 3º do CPC e 

344, ambos do CPC); por edital, a intimação de terceiros interessados, 

para a ciência dos termos do pedido inicial, que poderão se manifestar em 

15 (quinze) dias, este nos termos do 259, inciso I e III do NCPC c/c art. 

216-A, § 4º da Lei de Registros Públicos, este com aplicação analógica; a 

intimação da União, Estado, e ao Município, pelo correio com aviso de 

recebimento, para que se manifestem, em 15 (quinze) dias, sobre o 

pedido, com aplicação analógica do art. 216-A da Lei 6.015/73. Intime-se. 

Expeça-se o necessário. Cáceres, 30 de maio de 2018. Ricardo Alexandre 

Riccielli Sobrinho Juiz de Direito ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo 

para contestação é contado do término do prazo deste edital. 2. Não 

sendo contestada a ação, o réu será considerado revel e presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, 

do CPC). Os prazos contra o revel que não tenha advogado constituído 

nos autos contarão da data da publicação do ato no Diário de Justiça 

Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 3. A contestação deverá ser assinada 

por advogado ou por defensor público. 4. O prazo será contado em dobro 

em caso de réu (s) patrocinado pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) 

ou Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades de Direito (§3º do art. 

186 CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou 

o Ministério Público (art. 186 do CPC). E, para que chegue ao 

conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 

expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de costume e 

publicado na forma da Lei. Eu, MARCOS JOSE COSME DA SILVA, digitei. 

Cáceres, 11 de dezembro de 2018. Solange Biscaro Marques Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 
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11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007035-03.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DA AMAZONIA SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON LUIZ PERIN OAB - MT0008804A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE PEDRO DIAS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PLINIO SAMACLAY DE LIMA MORAN OAB - MT5468/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1007035-03.2017.8.11.0006. 

EXEQUENTE: BANCO DA AMAZONIA SA EXECUTADO: JOSE PEDRO DIAS 

Defiro a pesquisa de veículos, via Renajud. Segue em anexo resultado da 

pesquisa. No que tange ao pedido de requisição das declarações do 

imposto de renda, postergo à análise, após a parte Credora diligenciar no 

Cartório de Registro de Imóveis e Setor de Cadastro Imobiliário da 

Prefeitura Municipal para pesquisar bens imóveis passíveis de penhora. 

Acaso seja realizada a pesquisa sem êxito, desde já nos termos art. 139 

do CPC, defiro a requisição das três últimas declarações do imposto de 

renda, via Infojud. Fixo prazo de 15 dias para manifestação. Caceres, 11 

de dezembro de 2018. Ricardo Alexandre R Sobrinho Juiz(a) de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003228-38.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BIO SUPRI COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA DOS SANTOS OLIVEIRA OAB - MS19635 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMIR FISCHER RUIZ DORO DE MOURA (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1003228-38.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

BIO SUPRI COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - ME RÉU: AMIR 

FISCHER RUIZ DORO DE MOURA Homologo por sentença o acordo a que 

chegaram as partes na petição de id. Num. 16689039 Julgo extinto estes 

autos nos termos do art. 487, inciso III, alínea "b" do CPC. Custas 

recolhidas. Intimem-se. Após, arquive-se. Em caso de descumprimento, 

fica desde já deferido eventual pedido de desarquivamento, 

independentemente do pagamento da taxa. Caceres, 11 de dezembro de 

2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz(a) de Direito

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006676-19.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

W. S. CAVALLARI - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT DIAS OAB - MT12395/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Intime-se a parte autora para: (a) No prazo de 05 (cinco) dias, 

juntar o comprovante de pagamento das custas judiciais, sob pena de 

indeferimento da inicial; (b) Às providências. Após, conclusos. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000978-03.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE LUIS CAMPOS RAMOS (EXECUTADO)

MARIA AUXILIADORA DA SILVA CAMPOS (EXECUTADO)

FLAVIA CAMPOS RAMOS UTSUNOMIYA (EXECUTADO)

FARMAFORMULA - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - ME 

(EXECUTADO)

 

Vistos, etc. Cuida-se de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pelo ESTADO DE 

MATO GROSSO contra FARMAFÓRMULA- FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO 

LTDA-ME. O Exequente pugnou pela extinção do feito, em razão da 

quitação do débito (id: 16453816). É o que merece registro. Fundamento e 

Decido. Assim, a satisfação da obrigação pelo devedor conduz à extinção 

do feito com resolução de mérito. Pelo exposto, e por tudo mais que dos 

autos consta, DECIDO: a) a) JULGAR EXTINTO o processo com resolução 

de mérito, com base no art. 924, II, do CPC/15; b) Promova-se a liberação 

de todas as constrições efetivadas nos autos; c) Com custas e sem 

honorários; d) Após, transitada em julgado, ao arquivo; e) Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Cáceres, 26 de novembro de 2018. 

Joseane Carla Ribeiro Viana Quinto Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1004506-74.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO GONCALVES LEDUR (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAMIAO ORLANDO DE OLIVEIRA LOTT OAB - MT14246/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Presidente Detran MT (IMPETRADO)

CHEFE DA 4ª CIRETRAN DE CÁCERES/MT (IMPETRADO)

 

Vistos, etc. Cuida-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por 

EDUARDO GONCALVES LEDUR contra ato ilegal do CHEFE DA 4ª 

CIRETRAN DE CÁCERES/MT, que não expediu o CRLV do seu veículo, 

após o devido pagamento das respectivas taxas, ao fundamento de que 

necessário o adimplemento de multas, razão pela qual se volve perante 

este Juízo. Com a inicial, veio documentação. Liminar deferida. Notícia de 

cumprimento da liminar. Notificada a autoridade coatora, prestou as 

informações devidas, sustentando: · inviabilidade de manejamento de ação 

constitucional para este fim; · incompetência da Justiça Comum; · ausência 

de prova pré-constituída; · no mérito, o ato administrativo praticado em 

atenção à lei de regência e a nulidade da multas pela ausência de 

notificação. O Ministério Público inclina-se pela concessão da ordem. Os 

autos vieram conclusos. É o que merece registro. Fundamento e Decido. 

Reporto-me, de início, às questões prévias suscitadas pela autoridade 

coatora. Em primeiro, a Justiça Comum é a competente para processar e 

julgar o presente feito, ainda que algumas multas sejam oriundas de 

órgãos federais, pois se discute vinculação das multas ao ato de licenciar 

o veículo automotor que é pertinente ao CIRETRAN/DETRAN. Nesse 

sentido: RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL COM REEXAME NECESSÁRIO 

MANDADO DE SEGURANÇA. RENOVAÇÃO DE LICENCIAMENTO DE 

VEÍCULO. EXISTÊNCIA DE MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. 

PAGAMENTO COMO CONDIÇÃO. COBRANÇA ILEGAL. INTELIGÊNCIA DA 
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SÚMULA Nº 127 DO STJ. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DA INFRAÇÃO. 

SÚMULA Nº 312 STJ. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PELA JUSTIÇA 

ESTADUAL QUANTO A MULTAS LAVRADAS POR ÓRGÃO FEDERAL. 

INCOMPETÊNCIA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA- APELO 

IMPROVIDO. SENTENÇA RATIFICADA. 1. A competência para apreciar e 

julgar questões relativas à multa por infrações de trânsito aplicadas em 

vias públicas federais é exclusiva da justiça federal, conforme inteligência 

do artigo 109, VIII, da Constituição Federal 2. É ilegal a vinculação do 

licenciamento de veículo ao prévio pagamento de multas, máxime se ao 

infrator ou ao proprietário do veículo não foi dado o direito ao contraditório 

e à ampla defesa. 3. [...] 2. Em se tratando de aplicação de penas de multa 

e restritiva de direitos, ou seja, de matéria penal administrativa, o órgão 

público deve seguir e comprovar a estrita legalidade de seus atos. 

Reconhecida a ilegalidade da autuação administrativa promovida pelo 

órgão de trânsito competente, tal ato é passível de correção pela via do 

mandamus. 3. Afigura-se manifestamente ilegal a exigência feita pelo 

detran-mt no sentido de condicionar a renovação de licenciamento ou 

transferência de veículo ao pagamento de multas. 4. O código de trânsito 

brasileiro prevê a necessidade de dupla notificação ao infrator para tornar 

válido e eficaz o iter procedimental administrativo de aplicação das multas 

de trânsito. Súmula nº 312 do STJ. 5. Uma vez ausente a comprovação 

nos autos das duas notificações do infrator pelo órgão de trânsito 

competente, as multas devem ser consideradas insubsistentes. (TJMT. 

Rns 37893/2010. Rel. Dra. Marilsen andrade addario. D. J. 18.08.2010). 

(TJ-MT; APL-RN 34932/2012; Capital; Terceira Câmara Cível; Relª Desª 

Maria Erotides Kneip Baranjak; Julg. 25/09/2012; DJMT 06/09/2013; Pág. 

43). De outro lado, o mandado de segurança é ação própria para atacar o 

ato da administração pública que, em tese, contrarie legislação, bastando 

para isso prova pré-constituída. Quanto à prova pré-constituída, o 

mandado de segurança é espécie de ação que não comporta dilação 

probatória, sendo viável apenas sua utilização quando o pedido comporta 

a juntada de todo o acervo probatório junto à exordial. No caso, referente 

ao pedido de impugnar a vinculação do pagamento de multas à expedição 

documento veicular, os papéis juntados à inicial são suficientes para 

tornar o feito adequado à espécie. Entretanto, quanto ao pedido de 

nulidade das referidas multas, estas necessariamente dependem de 

dilação probatória, a fim de averiguar com certeza a regularidade da 

expedição do ato administrativo, de sorte que neste quesito a pretensão 

falece. Ultrapassada esta fase, volto-me ao mérito. Nos autos, 

pretende-se assegurar a expedição do CRLV do veículo do impetrante 

independentemente do pagamento de multas vinculadas ao automóvel. 

Pacificado na doutrina e na jurisprudência pátria que é ilegal o 

condicionamento do pagamento de multas para obtenção do licenciamento 

do veículo sem que haja dupla notificação do infrator: a primeira por 

ocasião da lavratura do auto de infração (CTB, art. 280, VI), e a segunda 

quando do julgamento da regularidade do auto de infração e da imposição 

da penalidade (CTB, art. 281, caput). (STJ. RESP 651204-rs. Min. TEORI 

ALBINO ZAVASCKI). A questão, inclusive, é objeto de duas súmulas do 

STJ: Súmula 127 DJ 23/03/1995 p. 6730, RSSTJ vol. 9 p. 169, RSTJ vol. 72 

p. 283 RT vol. 714 p. 232 Decisão: 14/03/1995: E ilegal condicionar a 

renovação da licença de veiculo ao pagamento de multa, da qual o infrator 

não foi notificado. Súmula 312 DJ 23/05/2005 p. 371 RSSTJ vol. 25 p. 123 

RSTJ vol. 191 p. 590 Decisão: 11/05/2005: No processo administrativo 

para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da 

autuação e da aplicação da pena decorrente da infração. Na espécie, a 

autoridade coatora não juntou informações acerca das multas que cobra, 

não sendo possível inferir se atenderam ou não a disposição legal de 

notificação do infrator, de forma que a ilegalidade de sua vinculação ao 

pagamento do IPVA é medida que se impõe. Confira-se julgado: REEXAME 

NECESSÁRIO DE SENTENÇA - MANDADO DE SEGURANÇA – 

LICENCIAMENTO DE VEÍCULO – EXIGÊNCIA DE PRÉVIO PAGAMENTO DE 

MULTAS – ILEGALIDADE - DECLARAÇÃO DE NULIDADE DAS MULTAS – 

IMPOSSIBILIDADE - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. SENTENÇA 

RETIFICADA EM PARTE, TÃO SOMENTE PARA POSSIBILITAR A 

OBTENÇÃO DO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO INDEPENDENTEMENTE DO 

PAGAMENTO DAS MULTAS . “É ilegal a exigência do prévio pagamento 

demulta para o licenciamento e transferência de veículo quando não 

verificado o requisito da dupla notificação. Recurso não provido.” (Ap, 

41097/2013, DES.LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, 

Data do Julgamento 14/10/2014, Data da publicação no DJE 23/10/2014). 

“A discussão quanto à legalidade ou não de multas de trânsito deve se dar 

pelas vias ordinárias por necessidade de dilação probatória para apurar 

se o ato administrativo está ou não revestido de ilegalidade, o que é 

vedado na via estreita do mandado de segurança. (...).” (TJ/MT, Quarta 

Câmara Cível, Reexame Necessário 6315/2011, relator Desembargador 

José Silvério Gomes, julgamento em 16/8/2011). (ReeNec 127259/2014, 

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 01/09/2015, Publicado no DJE 10/09/2015). ISSO POSTO, e por 

tudo que dos autos consta, DECIDO: (a) CONCEDER PARCIALMENTE A 

SEGURANÇA para determinar que seja expedido o CRLV do veículo em 

questão, independentemente do pagamento de multas, forte no art. 487, I 

CPC; (b) Sem custas e honorários advocatícios, conforme art. 25 da Lei 

12.016/09 e Súmulas 512 do STF e 105 STJ; (c) Após o decurso do prazo 

para a interposição de recurso voluntário, remetam-se os autos a 

Instância Superior, por força do disposto no § 1.º do art. 14, da Lei n.º 

12.016/2009; (d) Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002063-24.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JONAS VAZ DE BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ALVARES CAMPOS JUNIOR OAB - MT0009791A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. a) Declaro encerrada a instrução processual e converto as 

alegações orais em escritas, a serem apresentadas no prazo sucessivo 

de 15 (quinze) dias úteis pelas partes, nos termos do art. 364 § 2.º CPC; 

b) Após, conclusos para sentença. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1004503-22.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA FERNANDES RODRIGUES CINTRA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAMIAO ORLANDO DE OLIVEIRA LOTT OAB - MT14246/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CHEFE DA 4ª CIRETRAN DE CÁCERES/MT (IMPETRADO)

Presidente Detran MT (IMPETRADO)

 

Vistos, etc. Cuida-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por 

SANDRA FERNANDES CINTRA contra ato ilegal do CHEFE DA 4ª CIRETRAN 

DE CÁCERES/MT, que não expediu o CRLV do seu veículo, após o devido 

pagamento das respectivas taxas, ao fundamento de que necessário o 

adimplemento de multas, razão pela qual se volve perante este Juízo. Com 

a inicial, veio documentação. Liminar deferida. Notificada a autoridade 

coatora, prestou as informações devidas, sustentando: · inviabilidade de 

manejamento de ação constitucional para este fim; · incompetência da 

Justiça Comum; · ausência de prova pré-constituída; · no mérito, o ato 

administrativo praticado em atenção à lei de regência e a nulidade da 

multas pela ausência de notificação. O Ministério Público inclina-se pela 

concessão da ordem. Os autos vieram conclusos. É o que merece 

registro. Fundamento e Decido. Reporto-me, de início, às questões prévias 

suscitadas pela autoridade coatora. Em primeiro, a Justiça Comum é a 

competente para processar e julgar o presente feito, ainda que algumas 

multas sejam oriundas de órgãos federais, pois se discute vinculação das 

multas ao ato de licenciar o veículo automotor que é pertinente ao 

CIRETRAN/DETRAN. Nesse sentido: RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL COM 

REEXAME NECESSÁRIO MANDADO DE SEGURANÇA. RENOVAÇÃO DE 

LICENCIAMENTO DE VEÍCULO. EXISTÊNCIA DE MULTAS POR INFRAÇÃO 

DE TRÂNSITO. PAGAMENTO COMO CONDIÇÃO. COBRANÇA ILEGAL. 

INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 127 DO STJ. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO 

DA INFRAÇÃO. SÚMULA Nº 312 STJ. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PELA 

JUSTIÇA ESTADUAL QUANTO A MULTAS LAVRADAS POR ÓRGÃO 

FEDERAL. INCOMPETÊNCIA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA- APELO 

IMPROVIDO. SENTENÇA RATIFICADA. 1. A competência para apreciar e 

julgar questões relativas à multa por infrações de trânsito aplicadas em 

vias públicas federais é exclusiva da justiça federal, conforme inteligência 

do artigo 109, VIII, da Constituição Federal 2. É ilegal a vinculação do 

licenciamento de veículo ao prévio pagamento de multas, máxime se ao 

infrator ou ao proprietário do veículo não foi dado o direito ao contraditório 

e à ampla defesa. 3. [...] 2. Em se tratando de aplicação de penas de multa 

e restritiva de direitos, ou seja, de matéria penal administrativa, o órgão 
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público deve seguir e comprovar a estrita legalidade de seus atos. 

Reconhecida a ilegalidade da autuação administrativa promovida pelo 

órgão de trânsito competente, tal ato é passível de correção pela via do 

mandamus. 3. Afigura-se manifestamente ilegal a exigência feita pelo 

detran-mt no sentido de condicionar a renovação de licenciamento ou 

transferência de veículo ao pagamento de multas. 4. O código de trânsito 

brasileiro prevê a necessidade de dupla notificação ao infrator para tornar 

válido e eficaz o iter procedimental administrativo de aplicação das multas 

de trânsito. Súmula nº 312 do STJ. 5. Uma vez ausente a comprovação 

nos autos das duas notificações do infrator pelo órgão de trânsito 

competente, as multas devem ser consideradas insubsistentes. (TJMT. 

Rns 37893/2010. Rel. Dra. Marilsen andrade addario. D. J. 18.08.2010). 

(TJ-MT; APL-RN 34932/2012; Capital; Terceira Câmara Cível; Relª Desª 

Maria Erotides Kneip Baranjak; Julg. 25/09/2012; DJMT 06/09/2013; Pág. 

43). De outro lado, o mandado de segurança é ação própria para atacar o 

ato da administração pública que, em tese, contrarie legislação, bastando 

para isso prova pré-constituída. Quanto à prova pré-constituída, o 

mandado de segurança é espécie de ação que não comporta dilação 

probatória, sendo viável apenas sua utilização quando o pedido comporta 

a juntada de todo o acervo probatório junto à exordial. No caso, referente 

ao pedido de impugnar a vinculação do pagamento de multas à expedição 

documento veicular, os papéis juntados à inicial são suficientes para 

tornar o feito adequado à espécie. Entretanto, quanto ao pedido de 

nulidade das referidas multas, estas necessariamente dependem de 

dilação probatória, a fim de averiguar com certeza a regularidade da 

expedição do ato administrativo, de sorte que neste quesito a pretensão 

falece. Ultrapassada esta fase, volto-me ao mérito. Nos autos, 

pretende-se assegurar a expedição do CRLV do veículo do impetrante 

independentemente do pagamento de multas vinculadas ao automóvel. 

Pacificado na doutrina e na jurisprudência pátria que é ilegal o 

condicionamento do pagamento de multas para obtenção do licenciamento 

do veículo sem que haja dupla notificação do infrator: a primeira por 

ocasião da lavratura do auto de infração (CTB, art. 280, VI), e a segunda 

quando do julgamento da regularidade do auto de infração e da imposição 

da penalidade (CTB, art. 281, caput). (STJ. RESP 651204-rs. Min. TEORI 

ALBINO ZAVASCKI). A questão, inclusive, é objeto de duas súmulas do 

STJ: Súmula 127 DJ 23/03/1995 p. 6730, RSSTJ vol. 9 p. 169, RSTJ vol. 72 

p. 283 RT vol. 714 p. 232 Decisão: 14/03/1995: E ilegal condicionar a 

renovação da licença de veiculo ao pagamento de multa, da qual o infrator 

não foi notificado. Súmula 312 DJ 23/05/2005 p. 371 RSSTJ vol. 25 p. 123 

RSTJ vol. 191 p. 590 Decisão: 11/05/2005: No processo administrativo 

para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da 

autuação e da aplicação da pena decorrente da infração. Na espécie, a 

autoridade coatora não juntou informações acerca das multas que cobra, 

não sendo possível inferir se atenderam ou não a disposição legal de 

notificação do infrator, de forma que a ilegalidade de sua vinculação ao 

pagamento do IPVA é medida que se impõe. Confira-se julgado: REEXAME 

NECESSÁRIO DE SENTENÇA - MANDADO DE SEGURANÇA – 

LICENCIAMENTO DE VEÍCULO – EXIGÊNCIA DE PRÉVIO PAGAMENTO DE 

MULTAS – ILEGALIDADE - DECLARAÇÃO DE NULIDADE DAS MULTAS – 

IMPOSSIBILIDADE - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. SENTENÇA 

RETIFICADA EM PARTE, TÃO SOMENTE PARA POSSIBILITAR A 

OBTENÇÃO DO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO INDEPENDENTEMENTE DO 

PAGAMENTO DAS MULTAS . “É ilegal a exigência do prévio pagamento 

demulta para o licenciamento e transferência de veículo quando não 

verificado o requisito da dupla notificação. Recurso não provido.” (Ap, 

41097/2013, DES.LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, 

Data do Julgamento 14/10/2014, Data da publicação no DJE 23/10/2014). 

“A discussão quanto à legalidade ou não de multas de trânsito deve se dar 

pelas vias ordinárias por necessidade de dilação probatória para apurar 

se o ato administrativo está ou não revestido de ilegalidade, o que é 

vedado na via estreita do mandado de segurança. (...).” (TJ/MT, Quarta 

Câmara Cível, Reexame Necessário 6315/2011, relator Desembargador 

José Silvério Gomes, julgamento em 16/8/2011). (ReeNec 127259/2014, 

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 01/09/2015, Publicado no DJE 10/09/2015). ISSO POSTO, e por 

tudo que dos autos consta, DECIDO: (a) CONCEDER PARCIALMENTE A 

SEGURANÇA para determinar que seja expedido o CRLV do veículo em 

questão, independentemente do pagamento de multas, forte no art. 487, I 

CPC; (b) Sem custas e honorários advocatícios, conforme art. 25 da Lei 

12.016/09 e Súmulas 512 do STF e 105 STJ; (c) Após o decurso do prazo 

para a interposição de recurso voluntário, remetam-se os autos a 

Instância Superior, por força do disposto no § 1.º do art. 14, da Lei n.º 

12.016/2009; (d) Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 179176 Nr: 1734-63.2015.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SMFDS, IPC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACDSCRDC, LTF, EDMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Alvares Campos - 

OAB:, Manoel Alvares Campos Júnior - OAB:9791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GRAZIELE MARQUES 

LIBONATTI MARTINS - OAB:109.373 RJ, JANAINA SAMPAIO DE 

OLIVEIRA - OAB:11243 MT, LUIZ MARCIO FONSECA DA SILVA - 

OAB:12.384, PROCURADOR GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

OAB:, VINICIUS RODRIGUES TRAVAIN - OAB:8750

 Amparada pelo artigo 152, inciso VI do CPC, impulsiono os autos 

INTIMANDA A REQUERIDA, ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA 

CATARINA-HOSPITAL REGIONAL DE CÁCERES, por meio de seu 

advogado, para que apresente suas alegações finais, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Ana Verônica Bisinoto Rojas

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 147144 Nr: 5446-66.2012.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO- 

UNEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABÍLIO MALDONADO QUINA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIEL ADORNO LOPES - 

OAB:143085/mt, HUGO FRANCO DE MIRANDA - OAB:14935/O, 

JANAINA HELOYSA SANTOS - OAB:14.296, JAQUELINE DA SILVA 

ALBINO - OAB:5988/MT, KARISIA GODA CARDOSO PASTOR ANDRADE 

- OAB:12.768, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO 

- OAB:, RAFAELA EMÍLIA BORTOLINI - OAB:15976, THIAGO 

NASCIMENTO DE OLIVEIRA - OAB:15256, WILLIAN CEZAR NONATO 

DA COSTA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEITON TUBINO SILVA - 

OAB:5239-MT

 Vistos, etc.

Trata-se de execução de honorários sucumbenciais, na qual a parte 

devedora pugna pela compensação dos valores vez que ambas as partes 

são credores e devedoras ao mesmo tempo.

Intimada a se manifestar acerca do pedido, a Exequente não concordou 

com a compensação por afrontar o disposto no art. 85, §14 do CPC.

 Razão assiste ao Exequente, conforme julgado do Egrégio Tribunal local:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA RURAL – 

LIMITAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS – FALTA DE INTERESSE – 

HONORÁRIOS RECÍPROCOS – COMPENSAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – §14 

DO ART. 85 DO CPC/15 – REDISTRIBUIÇÃO – RECURSO CONHECIDO EM 

PARTE E, NESTA, PARCIALMENTE PROVIDO.

O interesse processual de agir em juízo reside na utilização da ação, 

mormente quando há uma pretensão resistida e a necessidade de obter o 

pronunciamento final sobre o direito invocado.

Nos termos do §14 do art. 85 do CPC/15, é “vedada a compensação em 

caso de sucumbência parcial.”

(Ap 2878/2018, DES.DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE 

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

Pelo exposto nos autos, e por tudo mais que dos autos consta, Decido:

a) Indeferir o pleito retro, e determinar a intimação do devedor via 

advogado e DJE, para que no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o 

pagamento do débito reivindicado atualizado à fl. 198, sob pena de 

acréscimo da multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da dívida, nos 

termos do art. 523, do CPC;

b) Em não havendo resposta, certifique-se o não oferecimento de 

impugnação e após volvem-me os autos conclusos;
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c) Abra-se novo volume a partir da folha 200.

d) Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 51945 Nr: 1272-24.2006.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KELLY APARECIDA BRUNO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL REGIONAL DE CÁCERES/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ OVELAR - OAB:8.342, 

ANDREA VICARI WEISSHEIMER - OAB:8914-OAB/MT, ANDREI TEIXEIRA 

COSTA TAKAKI - OAB:12981, JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - 

OAB:9309/O, JOSUÉ AMBRÓSIO RIBEIRO - OAB:8784/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO HOMEM DE MELO - 

Procurador do Estado MT - OAB:

 Vistos, etc.

Defiro o pedido retro, concedendo o prazo de 90 (noventa) dias para o 

cumprimento da decisão de fl. 244, sob pena de arquivamento.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 75890 Nr: 2521-39.2008.811.0006

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: O ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA APARECIDA DE BARROS, JOÃO 

BATISTA DOS SANTOS, IDEVALDO PASSBERG, LUIZ JOSÉ DOS 

SANTOS, CARLOS CÍCERO DOS SANTOS, DIONÍZIO GIMENES 

GONÇALVES, OSMAR TOBIAS DE OLIVEIRA, CARLOS CÍCERO DOS 

SANTOS, ROSIMEIRE MARCONATO GONÇALVES, ROBERTO 

MARCONATO GONÇALVES, OSÉIAS FELIX DE BARROS, GIVONALDO 

SILVA DOS SANTOS, ISAÍAS NOBRES MACHADO, EMILIA DOS SANTOS 

SOUZA, OSVALDO ROSA DE ALMEIDA, FRANCISCO JÚLIO DE PAIVA, 

HONOR RAIMUNDO GOMES CUIABANO, ESLI SANCHES ROMÃO, BRAZ 

PEDRO ALVES, DEUSODINO PIRES DE FARIA, JUSENÉ GRACILIANO DOS 

SANTOS, JOVINO GOMES DE PROENÇA, HERCULANO PRADO, ANTONIO 

PRADO, ODAIR RIBEIRO DE SOUZA, ADEMIR RIBEIRO DE SOUZA, 

MANOEL FERREIRA DA SILVA, EMILIA DOS SANTOS ROSA, CARLOS 

VITOR DE SOUZA GARCIA, FIRMO SEBASTIÃO DOS SANTOS, RICARDO 

DE MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA BOTELHO DE 

CARVALHO - OAB:8171/MT, EDUARDO SORTICA DE LIMA - 

OAB:7485MT, EDUARDO SORTICA DE LIMA - OAB:OAB/MT 7.485

 Vistos, etc.

Cuida-se de ação de reintegração de posse com pedido de liminar movida 

pelo Estado de Mato Grosso em desfavor de MARIA APARECIDA DE 

BARROS E OUTROS.

Devidamente intimados via DJE através de seu patrono, acerca da decisão 

de fls. 650/660, os executados quedaram-se inertes, transitando em 

julgado a sentença, conforme se infere da certidão de fl. 664.

Instado a se manifestar, o Exequente pugna pela expedição de mandado 

de reintegração de posse no imóvel.

 Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, Decido:

a) Expeça-se o mandado de reintegração de posse do exequente no 

imóvel localizado no Distrito Industrial São Luiz de Cáceres, situada na 

Avenida Ramires, totalizando 247,26 hectares, intimando-se os 

executados para que no prazo de 30 (trinta) dias úteis desocupem o 

imóvel, inclusive com a retirada de seus bens e utensílios;

b) Em caso de descumprimento, defiro reforço policial para auxiliar no 

cumprimento da medida. Todavia, recomendo a máxima cautela no 

cumprimento do mandado, a fim de se evitar violência;

c) Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 179844 Nr: 2171-07.2015.811.0006

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELISÂNGELA MARTINS FERREIRA JATOBÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IZABEL CRISTINA C. GATTASS - 

OAB:9700

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Cuida-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizado por ELISÂNGELA 

MARTINS FERREIRA JATOBÁ contra o ESTADO DE MATO GROSSO, na 

qual há informação nos autos do pagamento da requisição (fls. 135/137).

É o que merece registro.

Fundamento e Decido.

A satisfação da obrigação pelo devedor conduz à extinção do feito com 

resolução de mérito.

Pelo exposto, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO:

a) JULGAR EXTINTO o processo com resolução de mérito, com base no 

art. 924, II, do CPC;

 b) Sem custas e honorários;

 c) Após, transitada em julgado e, cumpridos todos os seus comandos, 

arquive-se o feito;

d) Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 177713 Nr: 854-71.2015.811.0006

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: DIMAS GOMES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - 

OAB:9.309 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Cuida-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizado por DIMAS GOMES DE 

SOUZA contra o ESTADO DE MATO GROSSO, na qual há informação nos 

autos do pagamento da requisição (fls. 95/96).

É o que merece registro.

Fundamento e Decido.

A satisfação da obrigação pelo devedor conduz à extinção do feito com 

resolução de mérito.

Pelo exposto, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO:

a) JULGAR EXTINTO o processo com resolução de mérito, com base no 

art. 924, II, do CPC;

 b) Sem custas e honorários;

 c) Após, transitada em julgado e, cumpridos todos os seus comandos, 

arquive-se o feito;

d) Às providências. Cumpra-se.

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000851-94.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MASSAROCA COMERCIO DE AVIAMENTOS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLE DE ALMEIDA LIMA OAB - MT24173/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KELYMAR C. ARRUDA SILVA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 25/02/2019 15:45 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006526-38.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE ISABEL SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ALVARES CAMPOS JUNIOR OAB - MT0009791A 

(ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA VOSSA SENHORIA PARA COMPARECER NA AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO QUE OCORRERÁ NO DIA 13/02/2019 ÀS 13:15 HORAS 

(MT)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007222-11.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELIVELTON SENABIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO LUIZ DE ARRUDA LINDOTE OAB - MT0014876A (ADVOGADO(A))

JOAO VICTOR GOMES LACERDA SILVA OAB - MT22281/O 

(ADVOGADO(A))

LEDSON GLAUCO MONTEIRO CATELAN OAB - MT0014309A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS (BRASIL)S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMO A PARTE EXECUTADA PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE SALDO 

REMANESCENTE, SOB PENA DE PENHORA ONLINE, NO PRAZO DE 15 

DIAS, CONFORME ID 16452316.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8012855-88.2011.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BERNARDO SALES DE MORAES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012495A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

OTAVIO SIMPLICIO KUHN OAB - MT0014238A (ADVOGADO(A))

CELSO MARCON OAB - MT0011340S (ADVOGADO(A))

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DO ALVARÁ RETRO

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006771-49.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ELIAS DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FANIA LIBORIO FELICIANO OAB - MT0010015A (ADVOGADO(A))

ALESSANDRA LIBORIO FELICIANO SATHLER OAB - MT8.516 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. C. DA COSTA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1006771-49.2018.8.11.0006. REQUERENTE: MARIA ELIAS DOS SANTOS 

SILVA REQUERIDO: E. C. DA COSTA - ME Vistos, etc. Cumpra-se 

conforme deprecado, servindo a cópia como mandado. Após, devolva-se 

a missiva ao juízo de origem, consignando as nossas homenagens. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. CÁCERES, 10 de dezembro de 

2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001215-66.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GICELE CRISTINA PINHEIRO DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA OAB - MT0010309A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1001215-66.2018.8.11.0006. REQUERENTE: GICELE CRISTINA PINHEIRO 

DE ARRUDA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. Converte-se o julgamento em diligência. 

Intime-se a parte Requerente, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

emende à inicial extrato completo de consulta de balcão SPC e SERASA. 

Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação, conclusos para 

deliberação. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. CÁCERES, 11 de 

dezembro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002162-23.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA DE JESUS DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA OAB - MT0010309A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1002162-23.2018.8.11.0006. REQUERENTE: TEREZINHA DE JESUS DE 

CARVALHO REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. Converte-se o julgamento em diligência. 

Intime-se a parte Requerente, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

emende à inicial extrato completo de consulta de balcão SPC e SERASA. 

Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação, conclusos para 

deliberação. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. CÁCERES, 11 de 

dezembro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002004-65.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE FELIPE INACIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIMAR AZEVEDO SELVATICO OAB - MT21282/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1002004-65.2018.8.11.0006. REQUERENTE: ALINE FELIPE INACIO 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos, etc. Converte-se o julgamento em diligência. Intime-se a parte 

Requerente, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende à inicial 

extrato completo de consulta de balcão SPC e SERASA. Após o decurso 

do prazo, com ou sem manifestação, conclusos para deliberação. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. CÁCERES, 11 de dezembro de 

2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002196-95.2018.8.11.0006
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Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR BATISTA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIMAR AZEVEDO SELVATICO OAB - MT21282/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1002196-95.2018.8.11.0006. REQUERENTE: VALDIR BATISTA DOS 

SANTOS REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I Vistos, etc. Converte-se o 

julgamento em diligência. Intime-se a parte Requerente, para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, emende à inicial extrato completo de consulta de 

balcão SPC e SERASA. Após o decurso do prazo, com ou sem 

manifestação, conclusos para deliberação. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. CÁCERES, 11 de dezembro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002230-70.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO DO ESPIRITO SANTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1002230-70.2018.8.11.0006. REQUERENTE: LUCIANO DO ESPIRITO 

SANTO REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. Converte-se o julgamento em diligência. 

Intime-se a parte Requerente, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

emende à inicial extrato completo de consulta de balcão SPC e SERASA. 

Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação, conclusos para 

deliberação. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. CÁCERES, 11 de 

dezembro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007669-96.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LENIR GALDINO DE MELO E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1007669-96.2017.8.11.0006. REQUERENTE: LENIR GALDINO DE MELO E 

SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Converte-se o julgamento em 

diligência. Intime-se a parte Requerente, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, emende à inicial extrato completo de consulta de balcão SPC e 

SERASA. Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação, conclusos 

para deliberação. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. CÁCERES, 11 

de dezembro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006112-74.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CLAUDIA DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1006112-74.2017.8.11.0006. REQUERENTE: ANA CLAUDIA DOS REIS 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Converte-se o julgamento em 

diligência. Intime-se a parte Requerente, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, emende à inicial extrato completo de consulta de balcão SPC e 

SERASA. Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação, conclusos 

para deliberação. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. CÁCERES, 11 

de dezembro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007186-66.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ORDENIDES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1007186-66.2017.8.11.0006. REQUERENTE: ORDENIDES DE SOUZA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Converte-se o julgamento em 

diligência. Intime-se a parte Requerente, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, emende à inicial extrato completo de consulta de balcão SPC e 

SERASA. Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação, conclusos 

para deliberação. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. CÁCERES, 11 

de dezembro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006015-74.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JESSIKA DAYANE SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1006015-74.2017.8.11.0006. REQUERENTE: JESSIKA DAYANE SANTOS 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Converte-se o julgamento em 

diligência. Intime-se a parte Requerente, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, emende à inicial extrato completo de consulta de balcão SPC e 

SERASA. Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação, conclusos 

para deliberação. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. CÁCERES, 11 

de dezembro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002060-98.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANA TEODORO DE BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1002060-98.2018.8.11.0006. REQUERENTE: MARIANA TEODORO DE 

BRITO REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Converte-se o julgamento em 

diligência. Intime-se a parte Requerente, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, emende à inicial extrato completo de consulta de balcão SPC e 

SERASA. Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação, conclusos 

para deliberação. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. CÁCERES, 11 

de dezembro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002157-98.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALISON DA SILVA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1002157-98.2018.8.11.0006. REQUERENTE: ALISON DA SILVA OLIVEIRA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Converte-se o 

julgamento em diligência. Intime-se a parte Requerente, para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, emende à inicial extrato completo de consulta de 

balcão SPC e SERASA. Após o decurso do prazo, com ou sem 

manifestação, conclusos para deliberação. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. CÁCERES, 11 de dezembro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002151-91.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO APARECIDO GOMES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1002151-91.2018.8.11.0006. REQUERENTE: RODRIGO APARECIDO 

GOMES DE OLIVEIRA REQUERIDO: IRESOLVE COMPANHIA 

SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. Vistos, etc. 

Converte-se o julgamento em diligência. Intime-se a parte Requerente, para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende à inicial extrato completo de 

consulta de balcão SPC e SERASA. Após o decurso do prazo, com ou 

sem manifestação, conclusos para deliberação. Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário. CÁCERES, 11 de dezembro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006961-46.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO DE JESUS FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1006961-46.2017.8.11.0006. REQUERENTE: PAULO DE JESUS FREITAS 

REQUERIDO: OI S.A Vistos, etc. Converte-se o julgamento em diligência. 

Intime-se a parte Requerente, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

emende à inicial extrato completo de consulta de balcão SPC e SERASA. 

Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação, conclusos para 

deliberação. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. CÁCERES, 11 de 

dezembro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007898-56.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ARISTEU RAMOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1007898-56.2017.8.11.0006. REQUERENTE: ARISTEU RAMOS DA SILVA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Converte-se o 

julgamento em diligência. Intime-se a parte Requerente, para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, emende à inicial extrato completo de consulta de 

balcão SPC e SERASA. Após o decurso do prazo, com ou sem 

manifestação, conclusos para deliberação. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. CÁCERES, 11 de dezembro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006300-67.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO ALMEIDA GONCALVES OAB - MT13355/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1006300-67.2017.8.11.0006. REQUERENTE: GILSON SOARES 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Converte-se o 

julgamento em diligência. Intime-se a parte Requerente, para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, emende à inicial extrato completo de consulta de 

balcão SPC e SERASA. Após o decurso do prazo, com ou sem 

manifestação, conclusos para deliberação. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. CÁCERES, 11 de dezembro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001499-74.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CINTHIA TUFAILE OAB - SP159842 (ADVOGADO(A))

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO(A))

GABRIELA RODRIGUES LAGO COSTA OAB - DF21924 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1001499-74.2018.8.11.0006. REQUERENTE: ANTONIO CARLOS RAMOS 

REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

Vistos, etc. Converte-se o julgamento em diligência. Intime-se a parte 

Requerente, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende à inicial 

extrato completo de consulta de balcão SPC e SERASA. Após o decurso 

do prazo, com ou sem manifestação, conclusos para deliberação. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. CÁCERES, 11 de dezembro de 

2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001480-68.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO DE SOUZA ARANGE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1001480-68.2018.8.11.0006. REQUERENTE: FABIO DE SOUZA ARANGE 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos, etc. Converte-se 

o julgamento em diligência. Intime-se a parte Requerente, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, emende à inicial extrato completo de consulta 

de balcão SPC e SERASA. Após o decurso do prazo, com ou sem 

manifestação, conclusos para deliberação. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. CÁCERES, 11 de dezembro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005320-23.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS ROGERIO ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN BOTELHO OAB - MT0017641A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1005320-23.2017.8.11.0006. REQUERENTE: LUCAS ROGERIO ALVES 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Converte-se o julgamento em 

diligência. Intime-se a parte Requerente, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, emende à inicial extrato completo de consulta de balcão SPC e 

SERASA. Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação, conclusos 

para deliberação. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. CÁCERES, 11 

de dezembro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002240-17.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GLAUCIMAR BACA GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO OLIVEIRA DOS SANTOS OAB - MT22728/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1002240-17.2018.8.11.0006. REQUERENTE: GLAUCIMAR BACA 

GONCALVES REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I Vistos, etc. Converte-se o 

julgamento em diligência. Intime-se a parte Requerente, para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, emende à inicial extrato completo de consulta de 

balcão SPC e SERASA. Após o decurso do prazo, com ou sem 

manifestação, conclusos para deliberação. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. CÁCERES, 11 de dezembro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005573-11.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VALDICEIA APARECIDA SILVA DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1005573-11.2017.8.11.0006. REQUERENTE: VALDICEIA APARECIDA 

SILVA DE MORAES REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I Vistos, etc. Verifica-se no AR 

juntado no ID n. 13797772 que o Requerido não foi citado/intimado em 

tempo hábil para comparecer na audiência de conciliação. Assim, 

designe-se uma nova data para a realização da audiência. Intimem-se as 

partes, nos termos e formas legais. Cumpra-se. CÁCERES, 11 de 

dezembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010389-87.2012.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO SIDNEY SONAQUE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO CRUZ FURLANETTO GARCIA BARBOSA OAB - MT0013607A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMO A PARTE EXECUTADA PARA NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, 

MANIFESTAR ACERCA DO BACEN POSITIVO (ID- 17007415), NOS 

TERMOS DO ART. 854, § 3º, DO CPC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006092-83.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELTON JONNIS CARDOSO DUTRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

VALOR DO DÉBITO PARA PAGAMENTO: R$ 3.000,00 (Três Mil reais) 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de parte 

executada, para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento do 

débito acima mencionado (devidamente atualizado), advertindo-o que caso 

não seja efetuado o pagamento no prazo legal, àquele valor serão 

acrescidos a pena de multa de 10% (dez pontos percentuais), consoante 

o disposto no art. 523 do NCPC. Despacho: “Vistos, etc. Intime-se o 

Executado, para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento do 

montante atualizado, consoante cálculo apresentado pelo exequente, 
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advertindo-o (a) que caso não seja efetuado o pagamento no prazo legal, 

será acrescida a pena de multa de 10% (dez pontos percentuais). (CPC, 

art. 523, §1º) Depois de cumprida esta providência e não sendo paga a 

dívida ou sendo paga parcialmente, voltem-me conclusos para a ulterior 

deliberação. Às providências. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE 

OLIVEIRA, Juíza de Direito.”

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012044-55.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EVANILZA DA SILVA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8012044-55.2016.8.11.0006. REQUERENTE: EVANILZA DA SILVA 

OLIVEIRA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Considerando que a parte 

Recorrente comprovou sua atual hipossuficiência financeira, defere-se a 

esta os benefícios da justiça gratuita. Presentes os requisitos de 

admissibilidade, recebe-se o recurso somente no efeito devolutivo, nos 

termos do art. 43 da Lei 9.099/95. Intime-se a parte Recorrida para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, apresente as contrarrazões. Após, remetam-se 

os autos à Egrégia Turma Recursal. Cumpra-se. CÁCERES, 3 de setembro 

de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012144-10.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO RIBEIRO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DALTON ADORNO TORNAVOI OAB - MT0004729S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8012144-10.2016.8.11.0006. REQUERENTE: ALESSANDRO RIBEIRO DE 

SOUZA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Considerando que a parte 

Recorrente comprovou sua atual hipossuficiência financeira, defere-se a 

esta os benefícios da justiça gratuita. Presentes os requisitos de 

admissibilidade, recebe-se o recurso somente no efeito devolutivo, nos 

termos do art. 43 da Lei 9.099/95. Intime-se a parte Recorrida para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, apresente as contrarrazões. Após, remetam-se 

os autos à Egrégia Turma Recursal. Cumpra-se. CÁCERES, 3 de setembro 

de 2018.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 8010147-89.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RYVIA RYCHELLE MARIA JOSEPH LACERDA SODRE DE SOUZA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RYVIA RYCHELLE MARIA JOSEPH LACERDA SODRE DE SOUZA OAB - 

MT0010049A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIA PALMIRO DA SILVA E LIMA OAB - MT0002394A 

(ADVOGADO(A))

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS OAB - MT0007718A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Numero do Processo: 

8010147-89.2016.8.11.0006 EXEQUENTE: RYVIA RYCHELLE MARIA 

JOSEPH LACERDA SODRE DE SOUZA EXECUTADO: SECRETARIA DE 

ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT Vistos, em correição. Verifica-se do ID 

n. 2460864 que houve concordância do Requerido quanto o valor devido 

na presente execução. Assim, homologo o calculo apresentado no valor 

de R$ 5.042,10 (cinco mil e quarenta e dois reais e dez centavos). 

Requisite-se diretamente ao Procurador Geral do Estado de Mato Grosso o 

pagamento da RPV no valor de R$ 5.042,10 (cinco mil e quarenta e dois 

reais e dez centavos), devendo a Fazenda Pública atentar-se quanto às 

deduções legais, forte no art. 535, § 3º, inciso II, do CPC c/c art. 13, inciso 

I, da Lei 12.153/2009, devendo o ente público, em 10 (dez) dias, após o 

termino do prazo consignado no artigo supra citado (dois meses), carrear 

nos autos o comprovante de pagamento do débito exequendo, sob pena 

de sequestro. Não havendo nos autos, intime-se a parte Autora para 

informar os dados bancários para depósito, no prazo de 10 (dez) dias. 

Havendo informação de liquidação, expeça-se o competente alvará para 

levantamento, observando os dados bancários informados pelo 

Exequente. Decorrido o prazo sem manifestação do Executado sobre o 

pagamento, voltem-me conclusos. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005511-68.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

HYGOR DARUMA CYPRIANI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOICE JERONIMO SILVA OAB - MT0016046A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1005511-68.2017.8.11.0006. REQUERENTE: HYGOR DARUMA CYPRIANI 

REQUERIDO: OI MOVEL S.A PROJETO DE SENTENÇA Dispensado o 

relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Trata-se de 

reclamação cível alegando a parte reclamante que teve seus dados 

indevidamente incluídos nas listas dos órgãos de proteção ao crédito por 

débito no importe de R$450,53(quatrocentos e cinquenta reais e cinquenta 

e três centavos), o qual não reconhece como válido, tendo em vista que 

afirma ter solicitado o cancelamento de seu contrato junto a requerida em 

meados de julho de 2014, pois não estava concordando com os valores 

que a requerida estava a lançar em suas faturas. Pugnou ao final pelo 

provimento para a retirada de seus dados das listas de inadimplentes, bem 

como pela declaração de inexistência do débito que originou a restrição 

creditícia em apreço, além da condenação da Requerida a reparação por 

danos morais. É a suma do essencial. 1. Os autos estão maduros para a 

prolação de sentença. Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, 

não havendo vícios ou irregularidades a consertar. Homenageados os 

princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e de 

seu consectário, o contraditório. Concorrem, também, todos os 

pressupostos processuais para o desenvolvimento válido e regular do 

processo, bem assim as condições para o legítimo exercício do direito de 

ação. Observo ainda que não se aplica preceito contido no art. 489 do 

CPC/2015 por afronta à norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que 

suficientes à menção neste ato sentencial, dos elementos de convicção 

do juízo, o que vem corroborado pelo Enunciado 162 do Fonaje. 2. Ante a 

ausência de preliminares e por não vislumbrar ser necessária à produção 

de provas outras que não as já colacionadas nos autos, motivo pelo qual 

passo a decidir o processo com arrimo no art. 355, I do NCPC. Além do 

mais, a questão é de direito, e, quanto aos fatos, já estão demonstrados 

nos autos pela documentação juntada. 3. No mérito a pretensão merece 

Juízo de Improcedência. A parte reclamante afirma que “A parte 

promovente e promovida celebraram um contrato de prestação de serviço. 

Entretanto, divergentemente do pactuado, a fornecedora estava cobrando 

valores muito além do ajustado. Por estar razão, a parte consumidora 

buscou esclarecimentos e solução, através do serviço Callcenter, 

contudo, não obteve informação sobre os altos valores, bem como 

nenhuma solução foi lhe apresentada. Não restando alternativas, a parte 

autora opinou pelo cancelamento do contrato, que foi efetivamente 

cancelado em julho de 2014.O requerente alega que foi a promovida que 

deu causa ao cancelamento do contrato e por esta razão, não havia o que 

falar em fidelidade de 12 meses.”. Contudo, foi surpreendido com a 
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inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. Da analise dos 

autos, vejo que razão não assiste a parte reclamante, pois, verifico que o 

reclamante sequer juntou aos autos fatura telefônica paga, a fim de 

demonstrar que quitou seus débitos até a data da suposta solicitação do 

cancelamento de serviços que aduziu ter realizado. Portanto, não há o que 

se falar em irregularidades nas cobranças, vez que decorrem de serviço 

devidamente utilizado pela parte reclamante e além do que em regra, não 

se considera abusiva a cláusula de fidelização, cuja legalidade está 

intimamente enleada aos benefícios que o consumidor aufere quando da 

contratação, vejamos: . TJ-RS - Recurso Cível 71006836811 RS (TJ-RS) 

Data de publicação: 05/02/2018 Ementa: RECURSO INOMINADO. 

CONSUMIDOR. TELEFONIA. MULTA DE FIDELIZAÇÃO. CANCELAMENTO 

DO CONTRATO ANTERIOR AO PERÍODO DE 12 MESES DE FIDELIDADE. 

CIÊNCIA COMPROVADA DO CONSUMIDOR ACERCA DA APLICAÇÃO DE 

MULTA RESCISÓRIA. MULTA DE FIDELIZAÇÃO REGULAR. SENTENÇA 

REFORMADA. AÇÃO IMPROCEDENTE. RECURSO PROVIDO. UNÂNIME. 

(Recurso Cível Nº 71006836811, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Roberto Behrensdorf Gomes da Silva, Julgado em 

31/01/2018). Pondero ainda que nenhum documento foi anexado nos 

autos capaz de corroborar com as assertivas da parte reclamante. Como 

se sabe, o direito à indenização está adstrito à evidência da ilicitude e à 

comprovação de três elementos, quais sejam: a ação ou omissão dolosa 

ou culposa do causador do dano; o dano e o nexo causal existente entre 

a conduta do agente e o resultado lesivo. A ausência de qualquer deles 

desautoriza o reconhecimento do dever de indenizar. Ademais, em 

demandas em que se busca indenização por danos morais em face dos 

fatos narrados na inicial, não se admite a presunção. É imprescindível que 

se traga prova cabal do fato alegado, sendo dever da parte autora instruir 

a demanda com os documentos necessários a amparar o direito invocado. 

Dado a natureza da demanda, necessário que a parte reclamante 

comprove a negligência da reclamada com relação à inscrição de seu 

nome nos cadastros de restrição ao crédito, prova esta que não se 

encontra nos autos. Ocorre que, in casu, a efeito de não restar 

comprovado o pagamento da dívida, não há razão, portanto, para o 

deferimento da pretensão indenizatór ia.  Nesse sent ido : 

“RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

INSCRIÇÃO INDEVIDA - DÍVIDA PAGA - COMPROVAÇÃO - INOCORRÊNCIA 

- ATO ILÍCITO - INEXISTÊNCIA. Compete à parte autora demonstrar que 

efetuou o pagamento de dívida, quando sustenta que houve inscrição 

indevida em razão da mesma já ter sido quitada. No caso dos autos, não 

houve a produção de prova neste sentido. Ato ilícito não comprovado. 

Recurso conhecido e provido.” (RNEI, 3545/2006, DR. GONÇALO 

ANTUNES DE BARROS NETO, 3ª TURMA RECURSAL, Data do Julgamento 

14/06/2007, Data da publicação no DJE 02/07/2007) (negritei e grifei) 

Assim, verifico não restarem preenchidos os requisitos contidos no artigo 

186 do Código Civil, tampouco no artigo 6º, inciso VI, do Código de Defesa 

do Consumidor, para que restasse caracterizada a obrigação de 

indenizar, nos moldes pleiteados na exordial. DISPOSITIVO Posto isso, com 

fundamento no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, OPINO 

pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos iniciais feitos por HYGOR DARUMA 

CYPRIANI em desfavor da OI MOVEL S.A. Sem custas processuais e sem 

honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da 

Lei n° 9.099/95. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

da Comarca de Cáceres para homologação de acordo com o artigo 40 da 

lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos. 

ADRIELE ROSANGELA LEMES Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. CÁCERES, 20 de 

junho de 2018. Juíz(a) de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007907-18.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDINALVA MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Processo: 1007907-18.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. O autor, 

embora devidamente intimada para audiência de conciliação, não 

compareceu ao ato e tampouco apresentou justificativa plausível da sua 

ausência, consoante se observa no termo digitalizado nos autos. Ante o 

exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, com 

fulcro no art. 51, I da Lei 9.099/95. Considerando ainda que não houve 

comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 

9.099/95), CONDENO a parte promovente no pagamento das custas 

processuais, conforme orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não 

podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento 

das custas processuais deste feito. Transitada em julgado, ao arquivo, 

com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz 

Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. Grace Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, em correição. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010817-64.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ LEITE DE MORAES JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA RAFAELA DE ALMEIDA VOLTOLINI OAB - MT22338/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA ALVES PEREIRA (EXECUTADO)

ADRIANA ALVES PEREIRA & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIANA FONSECA CORREIA OAB - MT22038/O (ADVOGADO(A))

MARCIO RIBEIRO ROCHA OAB - MT0013281A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

PABLO (TESTEMUNHA)

JENSE (TESTEMUNHA)

 

Intimar para manifestar sobre o documento do ID 16955058 no prazo de 

05(cinco) dias

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8020035-19.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DELAIDE ROSA MOTA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimo o/a Executado/a, para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento do montante atualizado, consoante cálculo apresentado 

pelo(a) Exequente, cientificando que caso não seja efetuado o pagamento 

no prazo legal, será acrescida a pena de multa de 10% (dez pontos 

percentuais). (CPC, art. 523). R$ 3.883,28 (TRÊS MIL, OITOCENTOS E 

OITENTA E TRÊS REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011438-27.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELIEL REGIS DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRAZIELLA AUXILIADORA RODRIGUES COUTINHO CATHALAT OAB - 

MT0012336A (ADVOGADO(A))

MONIQUE ABREU GAMA OAB - MT0012716A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUBMARINO S/A. (REQUERIDO)

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLA DENES CECONELLO LEITE OAB - MT0008840A (ADVOGADO(A))

 

anexo

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL
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Processo Número: 8011745-54.2011.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DONIZETI CASSIANO (EXEQUENTE)

PATRICIA MICHELE DE MELO SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO COLLEGIO ALVES OAB - MT0005403A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SB GRAFICA E EDITORA LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO(A))

 

INTIMO A PARTE EXEQUNETE, PARA QUE SE MANIFESTAR NO PRAZO DE 

10 (DEZ) DIAS.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011740-90.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LF CONSTRUTORA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BENEDITA IVONE ADORNO OAB - MT0006391A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ABILIO MALDONADO QUINA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WAGNER LEITE DA COSTA PINTO OAB - MT0012829A-O 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMO A PARTE EXEQUNETE, PARA QUE SE MANIFESTAR NO PRAZO DE 

10 (DEZ) DIAS.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006565-69.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

PETIÇÃO ANEXA

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006562-17.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALTIERES NATAL JERONIMO BIANCHINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

PETIÇÃO ANEXA

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010375-35.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

D M DE SOUZA LARA MOVEIS E UTILIDADES - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIELY RODRIGUES PIOVEZAN OAB - MT0015352A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

JOAQUIM FELIPE SPADONI OAB - MT0006197A (ADVOGADO(A))

HENRIQUE DE DAVID OAB - RS0084740-A (ADVOGADO(A))

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8010375-35.2014.8.11.0006. EXEQUENTE: D M DE SOUZA LARA MOVEIS 

E UTILIDADES - ME EXECUTADO: TELEFONICA BRASIL S/A Vistos, etc. 

Intime-se a parte Exequente, para no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar 

nos autos acerca do ID n. 12062048 ou requerer o que entender de direito. 

Após, retornem-me os autos conclusos. Cumpra-se. CÁCERES, 11 de 

dezembro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013320-34.2010.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADEILDO ROSA DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE OLIVA DE SANTANA OAB - MT0013109A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

GERSON DA SILVA OLIVEIRA OAB - MT0008350A (ADVOGADO(A))

Ildo de Assis Macedo OAB - MT0003541A-O (ADVOGADO(A))

RODRIGO SAMPAIO DE SIQUEIRA OAB - MT0009259A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8013320-34.2010.8.11.0006. REQUERENTE: ADEILDO ROSA DE SOUSA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Vistos, etc. 

Intime-se o Requerente, para no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar nos 

autos acerca dos ID n. 9522263 e 9522558 ou requerer o que entender de 

direito. Após, retornem-me os autos conclusos. Cumpra-se. CÁCERES, 11 

de dezembro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003917-82.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DELCLESIA GOMES VICENTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1003917-82.2018.8.11.0006. REQUERENTE: DELCLESIA GOMES VICENTE 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Intime-se a 

Requerente, para no prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos autos 

documento que comprove a sua ausência na data da audiência de 

conciliação, sob pena de indeferimento do pedido de redesignação. 

Cumpra-se. CÁCERES, 11 de dezembro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010661-42.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE OLIVEIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO VITOR RUSSO FERREIRA ROCHA OAB - MT0018219A 

(ADVOGADO(A))

HIGOR FEITOZA PEREIRA OAB - MT16379/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE CACERES (REQUERIDO)

Outros Interessados:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT0006551S 

(ADVOGADO(A))

HOSPITAL BENEFICENTE SANTA HELENA (INTERESSADO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8010661-42.2016.8.11.0006. REQUERENTE: MARIA JOSE OLIVEIRA DE 

SOUZA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE 

CACERES Vistos, etc. Intime-se a Requerente, para no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar nos autos acerca da carta precatória devolvida de ID n. 

15904176 ou requerer o que entender de direito. Após, retornem-me os 

autos conclusos. Cumpra-se. CÁCERES, 14 de novembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006698-14.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

APARICIO DIAS DA SILVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

Processo: 1006698-14.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por APARICIO DIAS DA 

SILVEIRA em desfavor de TELEFONICA BRASIL S.A.., alegando que 

desconhece o débito com a Requerida que ensejou o lançamento de seu 

nome no cadastro restritivo de crédito. No caso, não havendo vício que 

possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são 

suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação 

probatória. Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize 

afastar a incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam 

o avanço e análise da controvérsia posta. De mesmo modo, não há o que 

se falar de juntada do comprovante original da negativação expedida pelos 

órgãos de proteção ao crédito, uma vez que iria de encontro a Princípios 

norteadores dos Juizados Especiais, tais como o da Celeridade, 

Informalidade e Simplicidade. No caso, é certo que o consumidor se 

encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do 

Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir a sua 

hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, consideradas 

de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão constitucional 

contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das 

Disposições Transitórias. Assim, nos termos do artigo 6º, VIII do CDC a 

inversão do ônus da prova é medida que se impõe, face a hipossuficiência 

da parte autora para a facilitação da defesa de seus direitos, vez que as 

empresas têm melhores condições e técnica de produzirem provas a seu 

favor. Neste contexto, caberia à Requerida comprovar a legitimidade da 

cobrança e consequente restrição, o que não o fez, pois, em que pese 

suas alegações, não comprovou que o autor tenha utilizado seus serviços 

e/ou o contratado, uma vez não ter juntado documentos que comprovem 

suas alegações. Tenho que a Requerida apenas divagou em meras 

alegações, não colacionando nenhuma prova de suas afirmações em 

peça de defesa. Tenho que a Requerida colaciona telas sistêmicas em 

peça de defesa, porém as mesmas não são capazes de comprovar o 

alegado, uma vez que não é possível a visualização de fatura com o valor 

correspondente ao que dera ensejo a inscrição do caso em apreço, sendo 

que a mesma apenas colaciona valores devidamente quitados, deixando 

de demonstrar a inadimplência de valor que dera ensejo a negativação do 

caso em tela. Desta feita, não comprovada a legitimidade do valor que deu 

ensejo a inscrição do nome do Autor no cadastro de inadimplentes, a 

declaração da inexistência do débito é medida que se impõe. Nesta senda, 

o autor não pode ser prejudicado pela má administração da Requerida, a 

evidenciar a falha na prestação do serviço hipótese que configura ato 

injusto suscetível de reparação por dano moral in re ipsa, ou seja, prejuízo 

verificável pela própria ocorrência do evento e que, por isso, não 

necessita de demonstração específica. Ainda considerando o transtorno 

sofrido pela parte Autora ao se deparar com a cobrança indevida e o 

caráter punitivo-pedagógico aplicado à Requerida, que poderia ter 

solucionado a lide administrativamente, sem que o conflito precisasse 

chegar ao Judiciário, tenho que é cabível a indenização por danos morais. 

Não há olvidar que, como vem decidindo nossos tribunais, o mero 

aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores 

consequências, não são passíveis de indenização por dano moral, o que 

não é o caso dos autos. Reputa-se assim existente a relação jurídica 

obrigacional entre as partes, restando inequívoca a obrigação de reparar 

o dano causado. Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato 

ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), 

assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do 

dano (artigo 944). Assim, no que concerne a fixação do valor que 

corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na 

causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Ante o exposto, 

julgo PROCEDENTE a pretensão contida na inicial para o fim de: a) 

DECLARAR a inexistência de débito da parte autora com a Requerida, 

objeto da demanda; b) CONDENAR a Requerida a pagar à parte Autora, a 

título de danos morais, a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), 

corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 

1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 

161, § 1º do CTN, contados da citação; Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada 

em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os 

autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Victor Olavo da Silva Juiz Leigo Vistos, 

etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007026-41.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO FARIAS NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADSON SOUZA NOBRE OAB - MT0015308A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

Processo: 1007026-41.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURIDICO C/C INEXIGIBILIDADE DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por DIEGO 

FARIAS NASCIMENTO em desfavor de TELEFONICA BRASIL S.A, 

alegando que desconhece o débito com a Requerida que ensejou o 

lançamento de seu nome no cadastro restritivo de crédito. No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. Não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a incompetência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. De 

mesma forma, não há o que se falar em juntada do comprovante original 

da negativação expedida pelos órgãos de proteção ao crédito, uma vez 

que tal vai de encontro a Princípios norteadores dos Juizados Especiais, 

tais como o da Celeridade, Informalidade e Simplicidade. No presente caso, 

é certo que o consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo 

Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico 

para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e 

proteção, consideradas de ordem pública e de interesse social, em 
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atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, 

inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Assim, nos termos do 

artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, 

face a hipossuficiência da parte autora para a facilitação da defesa de 

seus direitos, vez que as empresas têm melhores condições e técnica de 

produzirem provas a seu favor. Neste contexto, caberia à Requerida 

comprovar a legitimidade da cobrança e consequente restrição, o que não 

o fez, pois, em que pese suas alegações, não comprovou que o autor 

tenha utilizado seus serviços e/ou o contratado, uma vez que todas as 

telas sistêmicas, colacionadas em peça de defesa, encontram-se 

totalmente ILEGÍVEIS, bem como se tratam apenas de valores devidamente 

quitados, não demonstrando o consumo que dera ensejo ao valor anotado 

em órgão de proteção ao crédito. Assim, não comprovada a legitimidade 

da cobrança, a declaração da inexistência do débito é medida que se 

impõe. Temos que a conduta da Requerida, sem dúvidas, demonstra falta 

de cautela e imprudência no trato com os seus clientes, que não tomou o 

devido cuidado na realização de contratos, evitando o autor fosse 

cobrado por dívida que não contraiu. O autor não pode ser prejudicado 

pela má administração da Requerida, a evidenciar a falha na prestação do 

serviço hipótese que configura ato injusto suscetível de reparação por 

dano moral in re ipsa, ou seja, prejuízo verificável pela própria ocorrência 

do evento e que, por isso, não necessita de demonstração específica. 

Ainda considerando o transtorno sofrido pela parte Autora ao se deparar 

com a cobrança indevida e o caráter punitivo-pedagógico aplicado à 

Requerida, que poderia ter solucionado a lide administrativamente, sem 

que o conflito precisasse chegar ao Judiciário, tenho que é cabível a 

indenização por danos morais. Não há olvidar que, como vem decidindo 

nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a 

irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de indenização 

por dano moral, o que não é o caso dos autos. Reputa-se assim existente 

a relação jurídica obrigacional entre as partes, restando inequívoca a 

obrigação de reparar o dano causado. Se de um lado o Código Civil impõe 

àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo 

(artigo 927), assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela 

extensão do dano (artigo 944). Assim, no que concerne a fixação do valor 

que corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio 

na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Ante o exposto, 

julgo procedente a pretensão contida na inicial para o fim de: a) 

DECLARAR a inexistência de débito da parte autora com a Requerida, 

objeto da demanda; b) CONDENAR a Requerida a pagar à parte Autora, a 

título de danos morais, a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), 

corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 

1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 

161, § 1º do CTN, contados da citação; Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada 

em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os 

autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Victor Olavo da Silva Juiz Leigo Vistos, 

etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006380-31.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NATIA ROSANA PARABA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO ALMEIDA GONCALVES OAB - MT13355/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1006380-31.2017.8.11.0006. REQUERENTE: NATIA ROSANA PARABA DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. PROJETO DE 

SENTENÇA Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. 

DECIDO. Trata-se de demanda em que a causa de pedir funda-se na 

alegação de inscrição indevida dos dados do Reclamante nos cadastros 

de proteção ao crédito pela requerida no importe de 

R$442,32(quatrocentos e quarenta e dois reais e trinta e dois centavos), 

com a data de inclusão em 31/10/2015 e R$3,39(três reais e trinta e nove 

centavos), cuja a data de registro remonta desde 02/11/2015. Pugnando 

ao final, pela declaração de inexistência do débito que originou a 

negativação referida acima, bem como pugnou ainda pela condenação da 

reclamada a reparação por danos morais. É a suma do essencial. 1. Os 

autos estão maduros para a prolação de sentença. Observado o rito 

estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a 

consertar. Homenageados os princípios constitucionais do devido 

processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. 

Concorrem, também, todos os pressupostos processuais para o 

desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as condições 

para o legítimo exercício do direito de ação. Observo ainda que não se 

aplica preceito contido no art. 489 do CPC/2015 por afronta à norma do art. 

38 da Lei 9.099/95, eis que suficientes à menção neste ato sentencial, dos 

elementos de convicção do juízo, o que vem corroborado pelo Enunciado 

162 do FONAJE. 2. Rejeito o pedido da Requerida de juntada original do 

comprovante de negativação, uma vez que trata-se de excesso de 

burocracia incompatível com o rito do juizado especial. Ademais, o 

documento juntado é hábil a comprovar a negativação pelas Requeridas. 

3. No mérito a pretensão merece Juízo de Procedência. Da análise dos 

documentos acostados na exordial permitem constatar que os registros 

dos dados do autor com referência as negativações em apreço nos 

órgãos de proteção ao crédito se deu por solicitação da requerida, por 

débito que o reclamante afirma não ter contratado. A Reclamada em sede 

de contestação aduziu a regularidade da negativação, no entanto a 

requerida não juntou nenhuma tela do seu sistema ou fatura em aberto e 

nada que comprovasse o débito que originou a negativação em nome do 

autor, motivo pelo qual aceito como verdadeiros os fatos narrados na 

inicial. Desta feita, não tendo a parte requerida apresentado provas aptas 

a comprovar a validade e legalidade da contratação de seus serviços e da 

cobrança do débito que que forma a dívida que foi levada a registro nos 

órgãos de proteção ao crédito, ônus do qual que lhe incumbia, se tratam 

por assim apenas de meras alegações, seja por força do art. 373, II do 

CPC/2015, seja pela inversão do ônus da prova concedida em favor do 

consumidor, restando cabível, pois, A DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO 

NEGATIVADO, BEM COMO A CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. Nesse 

sentido: TJ-RS - Recurso Cível 71004839098 RS (TJ-RS) Data de 

publicação: 18/07/2014 Ementa: CONSUMIDOR. TELEFONIA. AÇÃO DE 

REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS CUMULADA COM 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. 

COBRANÇA INDEVIDA DE MENSALIDADES DE TELEFONIA MÓVEL NAS 

CONTAS DO TELEFONE FIXO. EMPRESA QUE NÃO COMPROVA A 

CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL. REPETIÇÃO EM 

DOBRO SOMENTE DOS VALORES EFETIVAMENTE COMPROVADOS NOS 

AUTOS. DANOS MORAIS PASSÍVEIS DE INDENIZAÇÃO. ATENDIMENTO ÀS 

FUNÇÕES PUNITIVA E DISSUASÓRIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO 

DE ACORDO COM OS PARÂMETROS UTILIZADOS PELAS TURMAS EM 

CASOS ANÁLOGOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 

(Recurso Cível Nº 71004839098, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Vivian Cristina Angonese Spengler, Julgado em 

16/07/2014) Ressalto que o fato da inserção dos dados da requerente nos 

cadastros de proteção ao crédito por si só já gera abalo moral, sendo que 

na sociedade hodierna o nome é um dos bens pessoais mais preciosos, 

sendo que qualquer ato que o desabone torna quase impossível realizar 

compras, abrir contas, dentre outros atos necessários ao bom viver. 

Assim a conduta consistente em encaminhar ou manter o nome do 

consumidor no órgão de proteção ao crédito, por caracterizar abuso de 

direito, exige reparação moral. Os bancos de dados e cadastros relativos 

a consumidores, os serviços de proteção ao crédito são considerados 

entidades de caráter público, conforme preceitua o art.43, § 4º da Lei 

8.078/90, portanto carece de manter-se atualizado a fim de proteger os 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039412/12/2018 Página 193 de 855



usuários, o que não restou observado pela requerida. Ademais, In casu, o 

dano moral é o “damnum in re ipsa” (o dano está na própria coisa), 

decorrendo diretamente do fato, prescindindo de comprovação efetiva do 

prejuízo. Pondero ainda que em que pese o requerente possuir outras 

restrições em seus dados nos órgãos de proteção ao crédito, verifico que 

estas se deram em data posterior a ora em apreço, não havendo por 

assim que se falar em aplicação dos efeitos da sumula 385 do STJ. Ora, é 

o registro ou manutenção indevida do nome do consumidor em cadastros 

de inadimplentes, a par de implicar palpáveis incômodos, percalços, 

transtornos, prejuízos e constrangimentos desnecessários, provoca abalo 

de crédito e afronta a dignidade da pessoa humana, haja vista que o nome 

do cidadão constitui-se em direito personalíssimo indissociável da 

dignidade que é ínsita a todo e qualquer sujeito de direitos. A reparação 

moral deve, necessariamente, guardar relação com a realidade do evento 

o c o r r i d o ,  b e m  c o m o  t o r n a r  e f e t i v a  a  f u n ç ã o 

preventiva-punitiva-compensatória da indenização, sob a égide dos 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a evitar (1º) a 

ocorrência reiterada de atos lesivos, (2º) que implique locupletamento sem 

causa ao credor e (3º) que nada signifique financeiramente ao devedor. 

Recomenda-se que tenha como padrão do legitimado o homo medius, que 

“... seria aquele cidadão ideal que tivesse a igual distância do estóico ou 

do homem de coração seco de que fala Ripert, e do homem de 

sensibilidade extremada e doentia.”, devem ser consideradas a gravidade 

do dano, o comportamento do ofensor e do ofendido - dolo ou culpa, sua 

posição social e econômica, a repercussão do fato à vista da maior ou 

menor publicidade, a capacidade de absorção por parte da vítima etc. 

Considerando que os autos são carentes de elementos que permitam um 

exame completo das circunstâncias acima mencionadas, e orientando-se 

pelos citados princípios de sobre direito (razoabilidade e 

proporcionalidade), estabeleço a quantificação do dano moral em R$ 

3.000,00 (três mil reais). DISPOSITIVO Posto isso, com fulcro no art. 487, I, 

do NCPC, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados por NATIA 

ROSANA PARABA DE OLIVEIRA em desfavor da TELEFONICA BRASIL 

S.A. DECLARAR a inexistência dos débitos negativados objetos desta 

reclamação, bem como CONDENAR a Requerida ao pagamento de R$ 

3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais corrigido monetariamente 

pelo INPC a partir da presente data mais juros de mora de 1% (um por 

cento) ao mês, contados da data do registro da restrição mais antiga em 

31/102015. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face 

às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Em havendo 

C U M P R I M E N T O  V O L U N T Á R I O  d a 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde que tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

PROCEDA-SE ao ARQUIVAMENTO, com as cautelas de estilo, dando-se 

baixa na distribuição”. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

da Comarca de Cáceres para homologação de acordo com o artigo 40 da 

lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos. 

ADRIELE ROSANGELA LEMES Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. CÁCERES, 21 de 

junho de 2018. Juíz(a) de Direito.

Citação

Citação Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1006275-20.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALICE ELIZABETE DE ARRUDA MORAIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAISSA CAROLINE BARBOSA CORREA OAB - RO7824 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

CITAÇÃO E INTIMAÇÃO CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DO(A) REQUERIDO(a), 

ESTADO DE MATO GROSSO NA PESSOA DO PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO PARA QUERENDO, APRESENTAR DEFESA NO PRAZO LEGAL, 

SOB AS ADVERTÊNCIAS PERTINENTES (artigos 344, do Código de 

Processo Civil).

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006197-26.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

TAIARA NUNES SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YWANNES PEREIRA DE ALMEIDA OAB - MT22201/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1006197-26.2018.8.11.0006. REQUERENTE: TAIARA NUNES SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Em sua peça inicial a Requerente 

alega ter sido surpreendida com negativação em seu nome, registrada 

pela Requerido, por débito inexiste. A título de tutela de urgência requer 

seja determinado, liminarmente, que a Requerida efetue a exclusão do 

nome da Requerente dos órgãos restritivos. No mérito, requer a 

declaração de inexistência de débito e condenação da Requerida ao 

pagamento de danos morais. É o que merece relato. Decido. Em princípio 

recebo a inicial, já que preenche os requisitos do art. 319 do Código de 

Processo Civil e não incide nos defeitos do art. 330 do mesmo diploma 

legal. Reporto-me ao pedido de tutela de urgência, com fulcro no art. 298 

do Código de Processo Civil. Versa o pedido de tutela de urgência sobre 

baixa de negativação registrada em nome da Requerente, referente a 

suposto débito junto a Requerida. Para tanto, exige a lei a conjugação dos 

seguintes requisitos para o deferimento da medida de urgência: elementos 

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

resultado útil do processo, forte no art. 300, do Código de Processo Civil. É 

o caso de indeferimento da liminar. O deferimento da tutela de urgência 

“inaudita altera pars” pressupõe a coexistência dos requisitos da 

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

processo, de modo a não violar o contraditório, a ampla defesa e a 

igualdade entre as partes. Entretanto, em que pese os argumentos 

trazidos pela Requerente, observa-se a ausência de elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito, posto que os fatos narrados e 

documentos trazidos aos autos são insuficientes para demonstrar 

questões de grande significância na relação contratual em pauta. 

Ademais, infere-se do documento juntado no ID n. 16695576 que a 

Requerente possui outra negativação, referente a empresa diversa, 

abalando a demonstração de urgência, posto não ser o único motivo do 

nome da Requerente estar no rol de inadimplentes. Assim, tem-se que o 

direito reclamado depende de dilação probatória. Portanto, não estando 

demonstrado nos autos os requisitos autorizadores da tutela pleiteada, o 

indeferimento é medida que se impõe. Desse modo, indefiro, por ora, o 

pedido de liminar pretendido. Anoto, outrossim, que o fato narrado na 

petição inicial deriva de relação de consumo, sendo direito do consumidor, 

entre outros, “a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a 

inversão do ônus da prova a seu favor, no processo civil, quando, a 

critério do Juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias da experiência” (CDC, Lei 

nº 8.078, de 11.09.1990, art. 6º, inc. VIII). Assim, nos termos do dispositivo 

legal retro apontado, c/c art. 373, inc. II, do C.P.C., inverto o ônus da prova 

em favor do Requerente, devendo a Requerida apresentar prova quanto à 

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo da direito do mesmo, 

nos termos requeridos na inicial. Cite-se e intime-se a parte promovida, 

nos termos e forma legais. No mais, aguarde-se a realização da audiência 

de tentativa de conciliação já designada nos autos. Na data da audiência, 

caso não haja acordo, a parte reclamada tem o prazo de 05 (cinco) dias, a 

contar da audiência, para apresentar sua contestação, sob pena de 

revelia, nos termos do Enunciado n. 11 da Turma Recursal dos Juizados 

Especiais do Estado de Mato Grosso e Enunciados ns. 20 e 78 do FONAJE 

(arts. 20 e 23, ambos da LJE). Intimem-se a parte Requerente, com as 

advertências do art. 51, I, da Lei n. 9.099/95. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. CÁCERES, 10 de dezembro de 2018. Juiz(a) de Direito
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Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006567-05.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBER PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRAO OAB - MT0004632A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1006567-05.2018.8.11.0006. REQUERENTE: CLEBER PEREIRA DA SILVA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos, etc. Em sua peça inicial o Requerente sustenta ser proprietário de 

imóvel situado nesta cidade, na qual faz uso de energia elétrica vinculada 

a unidade consumidora n. 6/81598603-7, cuja media mensal de consumo 

dos últimos 12 meses dirá em torno de kwh, mas para sua surpresa, no 

mês de janeiro de 2017 o Autor recebeu uma fatura adicional no valor de 

R$ 5.454,37 (cinco mil quatrocentos e cinquenta e quatro reais e trinta e 

sete centavos), o que corresponde a 6.725 kwh, tendo o fornecimento de 

energia elétrica interrompido na data de 30/01/2017 em razão do não 

pagamento da referida fatura, bem como teve seu nome inscrito nos 

órgãos de proteção ao crédito. A título de tutela de urgência requer seja 

determinado à Requerida que reestabeleça o fornecimento de energia 

elétrica em sua unidade consumidora. No mérito, requer a declaração de 

inexistência do débito no valor de R$ 5.454,37 (cinco mil quatrocentos e 

cinquenta e quatro reais e trinta e sete centavos), tornar definitiva a tutela 

deferida, bem como a condenação do Requerido ao pagamento de danos 

morais. É o que merece relato. Decido. Em princípio recebo a inicial, já que 

preenche os requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil e não 

incide nos defeitos do art. 330 do mesmo diploma legal. Reporto-me ao 

pedido de tutela de urgência, com fulcro no art. 298 do Código de 

Processo Civil. Versa o pedido de tutela de urgência sobre o 

reestabelecimento da energia elétrica da unidade consumidora n. 

6/81598603-7. Para tanto, exige a lei a conjugação dos seguintes 

requisitos para o deferimento da medida de urgência: elementos que 

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

resultado útil do processo, forte no art. 300, do Código de Processo Civil. É 

o caso de deferimento da liminar. Dos autos, há documentos indicadores 

da verossimilhança das alegações do Requerente, por que a fatura em 

questão apresenta valor consideravelmente superior a sua média de 

consumo mensal, sendo que houvesse qualquer alteração em rotina, 

segundo alega. Ademais, trata-se de fatura cumulada, o que impede a 

Requerida de efetuar a suspensão da prestação de serviço. Assim, diante 

dos fatos narrados e documentos que acompanham a inicial, é possível o 

deferimento da liminar e medidas necessárias para cumprimento da 

mesma. ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO: 

DEFERIR A TUTELA ANTECIPADA para a Requerida que adote as 

providencias necessárias para o reestabelecimento da energia elétrica na 

unidade consumidora 6/159860317, de titularidade do Requerente Cleber 

Pereira da Silva, no prazo de 48 horas. O não cumprimento do item “B” 

acarretará multa diária no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), até o limite 

de R$ 15.000,00 (quinze mil reais); Anoto, outrossim, que o fato narrado 

na petição inicial deriva de relação de consumo, sendo direito do 

consumidor, entre outros, “a facilitação da defesa de seus direitos, 

inclusive com a inversão do ônus da prova a seu favor, no processo civil, 

quando, a critério do Juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias da experiência” (CDC, Lei 

nº 8.078, de 11.09.1990, art. 6º, inc. VIII). Assim, nos termos do dispositivo 

legal retro apontado, c/c art. 373, inc. II, do C.P.C., inverto o ônus da prova 

em favor do Requerente, devendo a Requerida apresentar prova quanto à 

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo da direito do mesmo, 

nos termos requeridos na inicial. Cite-se e intime-se a parte promovida, 

nos termos e forma legais. No mais, aguarde-se a realização da audiência 

de tentativa de conciliação já designada nos autos. Na data da audiência, 

caso não haja acordo, a parte reclamada tem o prazo de 05 (cinco) dias, a 

contar da audiência, para apresentar sua contestação, sob pena de 

revelia, nos termos do Enunciado n. 11 da Turma Recursal dos Juizados 

Especiais do Estado de Mato Grosso e Enunciados ns. 20 e 78 do FONAJE 

(arts. 20 e 23, ambos da LJE). Intimem-se a parte Requerente, com as 

advertências do art. 51, I, da Lei n. 9.099/95. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. CÁCERES, 10 de dezembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011382-91.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE RODRIGUES DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO VIETO MACHADO SCALOPPE OAB - MT0019531A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8011382-91.2016.8.11.0006. REQUERENTE: MARLENE RODRIGUES DE 

LIMA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Diante da manifestação juntada 

no ID n. 15752107, chamo o feito a ordem para alterar a decisão acostada 

no ID n. 15132601, posto que, por erro material, foi declarado à Recorrente 

o não recebimento do recurso inominado por não ter comprovado o seu 

estado atual de hipossuficiência, sendo que no ID n. 13458834 a mesma já 

havia juntado tal documento comprobatório. Nesse passo, a referida 

decisão passa a ter o seguinte teor: " Vistos, etc. Considerando que a 

parte Recorrente comprovou sua atual hipossuficiência financeira, 

defere-se a esta os benefícios da justiça gratuita. Presentes os requisitos 

de admissibilidade, recebe-se o recurso somente no efeito devolutivo, nos 

termos do art. 43 da Lei 9.099/95. Intime-se a parte Recorrida para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, apresente as contrarrazões. Após, remetam-se 

os autos à Egrégia Turma Recursal Única com as nossas homenagens. 

Cumpra-se." Intimem-se as partes. Cumpras-se. CÁCERES, 10 de 

dezembro de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001863-80.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIVALDO DA SILVA AMANCIO (REQUERENTE)

ROSINALDO DA SILVA AMANCIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE THADEU DOS SANTOS MESQUITA OAB - MT0007836A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FILADELFO DAMASCENO BARBOSA (REQUERIDO)

ANGELA CANDIDA MACIEL BARBOSA (REQUERIDO)

VALDOMIRO DA SILVA DUARTE (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE CACERES (REQUERIDO)

EDMUNDO FILHO VIEIRA (REQUERIDO)

LUIZ FELIPE DELUQUI VIEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KELCIO JUNIO GARCIA OAB - MT0008169A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1001863-80.2017.8.11.0006. REQUERENTE: ROSIVALDO DA SILVA 

AMANCIO, ROSINALDO DA SILVA AMANCIO REQUERIDO: VALDOMIRO 

DA SILVA DUARTE, MUNICIPIO DE CACERES, ANGELA CANDIDA MACIEL 

BARBOSA, FILADELFO DAMASCENO BARBOSA, EDMUNDO FILHO 

VIEIRA, LUIZ FELIPE DELUQUI VIEIRA Vistos, etc. Considerando que a 

parte Recorrente comprovou sua atual hipossuficiência financeira, 

defere-se a esta os benefícios da justiça gratuita. Presentes os requisitos 

de admissibilidade, recebe-se o recurso somente no efeito devolutivo, nos 

termos do art. 43 da Lei 9.099/95. Intimem-se as partes Recorrida, para no 

prazo legal, apresentarem contrarrazões. Após, remetam-se os autos à 

Egrégia Turma Recursal Única com as nossas homenagens. Cumpra-se. 

CÁCERES, 10 de dezembro de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006336-75.2018.8.11.0006
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Parte(s) Polo Ativo:

ELIS REGINA RIBEIRO BARBOSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE CACERES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1006336-75.2018.8.11.0006. REQUERENTE: ELIS REGINA RIBEIRO 

BARBOSA REQUERIDO: MUNICIPIO DE CACERES, SECRETARIA DE SAUDE 

DO ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Em síntese, a Requerente 

alega ter sido diagnosticada com Calculose do Rim (CID n. 20.0) e Infecção 

do trato urinário de licalização não especificada (CID n. 39.0), sofrendo 

com cólicas renais de repetição muito intensas, necessitando realizar com 

urgência ser submetida a um procedimento denominado 

Ureterorrenolitotripsia Flexível a Laser. Afirma que buscou 

administrativamente junto a Secretaria de Saúde, recebendo a informação 

de que a referida técnica não é contemplada dentre os procedimentos 

ofertados pelos SUS. Informa que o custo total do procedimento perfaz o 

valor de R$ 20.700,00 (vinte mil e setecentos reais), não possuindo meios 

de arcar com referido custo. Parecer do Núcleo de Apoio Técnico do 

Tribunal de Justiça (NAT) no id. 16506014. Vieram os autos conclusos. É o 

breve relato. Decido. Pois bem. Reporto-me ao pedido de tutela de 

urgência, com fulcro no art. 298 do Código de Processo Civil. Versam os 

autos sobre o pedido de tutela de urgência consistente em determinar aos 

Requeridos que providenciem o necessário para realização do 

procedimento de Ureterorrenolitotripsia Flexível a Laser, ainda que seja 

necessária a contratação de fornecedor particular. Para tanto, exige a lei 

a conjugação dos seguintes requisitos para o deferimento da medida de 

urgência: elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo 

de dano ou risco ao resultado útil do processo, forte no art. 300, do 

Código de Processo Civil. É o caso de deferimento da liminar. Dos autos, 

há documentos indicadores do grave quadro clínico da Autora, ao qual 

necessita com urgência ser submetida ao procedimento de 

Ureterorrenolitotripsia Flexível a Laser, conforme laudos médicos 

acostados aos autos. Corroborando com a documentação acostada, 

verifica-se que o parecer do Núcleo de Apoio Técnico do Tribunal de 

Justiça (NAT) afirma que existe a necessidade do procedimento, bem 

como que a demora agravará mais a doença da Requerente. Em que pese 

o relatório apresentado pelo NAT, considerando que a Requerente vem 

sendo acompanhada de forma pessoal, por profissional especialista, 

indicando de forma direcionada o procedimento na forma a laser, não 

cabendo a esta magistrada fazer distinção da necessidade real da parte, 

no que diz respeito a saúde da parte. Ainda, diante da situação em tela, 

resta configurada a imprescindibilidade da realização do procedimento 

prescrito, eis que a demora poderá acarretar a cegueira da Requerente, 

exigindo atuação firme do Poder Judiciário. É da jurisprudência: 

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO 

DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À VIDA E À SAÚDE – DEVER DO 

ESTADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF – REALIZAÇÃO DE 

CIRURGIA CARDÍACA – URGÊNCIA E NECESSIDADE COMPROVADAS – 

SUPREMACIA DO DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – MEIO COERCITIVO 

DE BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS – AFASTAMENTO – CUMPRIMENTO 

DA OBRIGAÇÃO SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.1. A saúde é direito 

de todos e dever do Estado, nos termos do artigo 196 da Constituição 

Federal, que deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios 

indispensáveis para manutenção e restabelecimento da saúde.2. Correta a 

decisão que determinou ao ente público que providenciasse a realização 

de procedimento cirúrgico de angioplastia com a colocação de stent 

farmacológico, uma vez que a urgência e a gravidade do caso, com alto 

risco de morte, autorizam a medida, em observância ao princípio da 

dignidade da pessoa humana.3. Embora seja lícito ao Magistrado fixar 

meios coercitivos, como o bloqueio de verbas contra a Fazenda Pública, 

com o objetivo de assegurar o adimplemento da obrigação de fazer, 

somente será viável em caso de descumprimento da decisão judicial, de 

forma que, tendo sido cumprida a obrigação, há de se afastar a 

penalidade determinada pelo Juízo a quo. (ReeNec 113406/2017, DESA. 

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/02/2018, Publicado no DJE 

20/02/2018) ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO: 

a) RECEBER A PEÇA INICIAL eis que preenche os requisitos legais 

previstos no art. 319 e não incide em nenhum dos defeitos do art. 330 do 

CPC; b) DEFERIR A TUTELA ANTECIPADA para determinar que os 

requeridos, ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE CÁCERES, no 

prazo de 5 dias, providenciem, solidariamente, o necessário para 

submissão da Requerente ao procedimento Ureterorrenolitotripsia Flexível 

a Laser, conforme prescrição médica, mesmo que necessária contratação 

de fornecedor particular (sem licitação); c) O não cumprimento do item 

anterior acarretará em bloqueio nas contas dos Requeridos; d) 

Dispensada a audiência de conciliação em razão da natureza da ação; e) 

Citem-se pessoalmente os Requeridos da presente ação para, querendo, 

apresentarem contestação, na forma do art. 335, II e com prazo previsto 

no art. 183, todos do CPC; f) Encaminhe-se, via e-mail, cópia da presente 

liminar à assessoria de Saúde da Secretaria de Saúde do Estado e 

Município de Cáceres; g) Adote a Sra. Gestora quaisquer outras 

providencias que se fizerem necessárias para cumprimento da presente 

decisão. h) Cumpra-se. CÁCERES, 11 de dezembro de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010947-54.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL OLIVARES RAMOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO D AMICO MADI OAB - MT0014322A (ADVOGADO(A))

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8010947-54.2015.8.11.0006. EXEQUENTE: RAFAEL OLIVARES RAMOS 

EXECUTADO: VIVO S.A. Vistos, etc. Verifica-se que advogado habilitado 

nos autos em favor do Exequente não possui poderes específicos para 

receber e dar quitação, e ainda, que mesmo intimado para regularizar a 

pendência, não o fez. Desse modo, em atenção ao pedido formulado pelo 

próprio Exequente, DETERMINO que o valor depositado nos autos seja 

liberado na conta bancária informada no no ID n. 16983390. No mais, 

intime-se o Exequente para requerer o que entender de direito quanto ao 

prosseguimento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

arquivamento dos autos. Cumpra-se. CÁCERES, 11 de dezembro de 2018. 

Juiz(a) de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013462-38.2010.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NADIR RIBEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012495A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO FINASA S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SUE ELLEN BALDAIA SAMPAIO OAB - MT0011366A (ADVOGADO(A))

CELSO MARCON OAB - MT0011340S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

8013462-38.2010.8.11.0006. REQUERENTE: NADIR RIBEIRO DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO FINASA S/A. Vistos, etc. Dispensado relatório, 

conforme art. 38 da Lei 9.099/95. Decide-se. Considerando o cumprimento 

integral da obrigação, julga-se, por sentença, extinta a execução, 

consoante disposto nos arts. 924, II, c/c art. 925, ambos do CPC. 

Expeça-se alvará para levantamento integral dos valores depositados, 

devendo serem transferidos para a conta já indicada pela parte 
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exequente. Transitada em julgado, arquive-se. Sentença publicada 

eletronicamente. Intimem-se as partes. Cumpra-se. CÁCERES, 10 de 

dezembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010959-10.2011.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PAN S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

feliciano lyra moura OAB - MT0015758S (ADVOGADO(A))

DALTON ADORNO TORNAVOI OAB - MT0004729S-A (ADVOGADO(A))

HELIO DE PASSOS CRAVEIRO FILHO OAB - GO0015190A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO ARAUJO CAVALCANTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANO COLLEGIO ALVES OAB - MT0005403A-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

8010959-10.2011.8.11.0006. EXECUTADO: BANCO PAN S.A. EXEQUENTE: 

EVANDRO ARAUJO CAVALCANTE Vistos, etc. Dispensado relatório, 

conforme art. 38 da Lei 9.099/95. Decide-se. Considerando o cumprimento 

integral da obrigação, julga-se, por sentença, extinta a execução, 

consoante disposto nos arts. 924, II, c/c art. 925, ambos do CPC. 

Proceda-se a secretaria da vara com a expedição de alvará para 

levantamento integral dos valores depositados, devendo serem 

transferidos para a conta já indicada pela parte exequente. Após, 

arquive-se. Sentença publicada eletronicamente. Intimem-se as partes. 

Cumpra-se. CÁCERES, 6 de dezembro de 2018.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006196-41.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE COSTA PAIXAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YWANNES PEREIRA DE ALMEIDA OAB - MT22201/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1006196-41.2018.8.11.0006. REQUERENTE: MARLENE COSTA PAIXAO 

REQUERIDO: CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA Vistos 

etc. Trata-se de reclamação por Inexistência de Débito c/c Indenização por 

Danos Morais e Pedido de Liminar Acautelatória, proposta por MARLENE 

COSTA PAIXÃO em desfavor de CALCARD ADMINISTRADORA DE 

CARTÕES LTDA.. Infere-se dos autos que A Requerente, por meio de sua 

advogada, foi intimada para emendar a inicial, devendo juntar aos autos 

“Extrato de Balcão SPC e SERASA”, a ser retirado na CDL – Câmara de 

Dirigentes Lojistas, o que não foi cumprido. E mais, não há que se falar em 

ausência de oportunidade para a correção da falha, vez que a parte foi 

devidamente intimada, razão pela qual INDEFIRO a inicial. Diante do 

exposto, julgo extinto o processo, sem exame do mérito, nos termos do 

art. 321, parágrafo único c/c artigo 485, inciso I, ambos do Código de 

Processo Civil. Sem custas e despesas processuais. Após o trânsito em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas e cautelas de estilo. 

Cumpra-se Intimem-se. CÁCERES, 10 de dezembro de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010816-45.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZETH DE CARVALHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON CHAVES LIRA OAB - MT0006330A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (EXECUTADO)

LATAM AIRLINES GROUP S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

8010816-45.2016.8.11.0006. EXEQUENTE: ELIZETH DE CARVALHO 

EXECUTADO: LATAM AIRLINES GROUP S/A, TAM LINHAS AÉREAS S/A 

Vistos, etc. Dispensado relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. 

Decide-se. Considerando o cumprimento integral da obrigação, julga-se, 

por sentença, extinta a execução, consoante disposto nos arts. 924, II, c/c 

art. 925, ambos do CPC. Proceda-se a secretaria da vara com a expedição 

de alvará para levantamento integral dos valores depositados, devendo 

serem transferidos para a conta já indicada pela parte exequente. Após, 

arquive-se. Sentença publicada eletronicamente. Intimem-se as partes. 

Cumpra-se. CÁCERES, 10 de dezembro de 2018.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002358-27.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

HUGO FRANCO DE MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUGO FRANCO DE MIRANDA OAB - MT0014935A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1002358-27.2017.8.11.0006. REQUERENTE: HUGO FRANCO DE MIRANDA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Dispensado relatório, conforme art. 38 

da Lei 9.099/95. Decide-se. Considerando o cumprimento integral da 

obrigação, julga-se, por sentença, extinta a execução, consoante disposto 

nos arts. 924, II, c/c art. 925, ambos do CPC. Proceda-se a secretaria da 

vara com a expedição de alvará para levantamento integral dos valores 

depositados, devendo serem transferidos para a conta já indicada pela 

parte exequente. Após, arquive-se. Sentença publicada eletronicamente. 

Intimem-se as partes. Cumpra-se. CÁCERES, 10 de dezembro de 2018.

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8012849-42.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

AUCIR FELIX MARTINS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA OAB - MT0004825A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR OAB - MT0008032A-B 

(ADVOGADO(A))

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - MT0017603S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

8012849-42.2015.8.11.0006. EXEQUENTE: AUCIR FELIX MARTINS 

EXECUTADO: SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA Vistos, etc. Dispensado 

relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. Decide-se. Considerando o 

cumprimento integral da obrigação, julga-se, por sentença, extinta a 

execução, consoante disposto nos arts. 924, II, c/c art. 925, ambos do 

CPC. Proceda-se a secretaria da vara com a expedição de alvará para 

levantamento integral dos valores depositados, devendo serem 

transferidos para a conta já indicada pela parte exequente. Após, 

arquive-se. Sentença publicada eletronicamente. Intimem-se as partes. 

Cumpra-se. CÁCERES, 10 de dezembro de 2018.

1ª Vara Criminal
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Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 552253 Nr: 8194-61.2018.811.0006

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE ROBERTO ZAGOTTO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Matheus Salomé de Souza - 

OAB:24554/MT

 Vistos etc,

Considerando o teor do Ofício n° 149/2018/DEL03-MT (fl.19), bem como o 

caráter itinerante da presente missiva, remeta-se a Carta Precatória para a 

Comarca de Cuiabá/MT, para oitiva das testemunhas arroladas.

Oficie-se o juízo Deprecante informando a remessa da missiva.

 Saem os presentes intimados.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 552253 Nr: 8194-61.2018.811.0006

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE ROBERTO ZAGOTTO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Matheus Salomé de Souza - 

OAB:24554/MT

 Vistos etc,

I - Cumpra-se conforme deprecado.

II - Designo audiência para a inquirição de testemunhas para o dia 

21/11/2018, às 16h00min.

III - Comunique-se o Juízo Deprecante acerca da data e horário 

designados para a realização da referida audiência.

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

2ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 239322 Nr: 7544-14.2018.811.0006

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LLDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 15 DIAS

AUTOS Nº 7544-14.2018.811.0006 – Id. 239322

ESPÉCIE: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES):

 RÉU(S): LEANDRO LOURENÇO DA SILVA

INTIMANDO: Vítima: Daniele da Silva Gonçalves, Rg: 27150607 SSP MT 

Filiação: Gilson Gonçalves Bezerra e Rosenilda da Silva, data de 

nascimento: 06/09/1995, brasileiro(a), natural de Cáceres-MT, solteiro(a), 

Endereço: atualmente em lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: INTIMAR A VÍTIMA acima qualificada, de que foram aplicadas 

MEDIDAS PROTETIVA em seu favor, conforme decisão abaixo 

parcialmente transcrita.

DECISÃO/DESPACHO: “Vistos, etc. De acordo com o art. 18 da Lei n. 

11.340/06, recebo o presente PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS PROTETIVAS 

encaminhado pela r. Autoridade de Polícia Civil, em prol da vítima DANIELE 

DA SILVA GONÇALVES, tendo como suposto agressor LEANDRO 

LOURENÇO DA SILVA, que teria cometido, em tese, o crime de lesão 

corporal, com a incidência da Lei nº 11.340/06, e assim, passo a analisar 

as medidas cabíveis. (...) Por todo o exposto, APLICO AS SEGUINTES 

MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA: 01-DETERMINO o afastamento do 

agressor do lar, domicílio ou local de convivência. 02- PROIBO O 

OFENSOR de se aproximar da vítima, no limite mínimo de 150 metros; 

03-PROIBO O OFENSOR de manter contato com a vítima, por qualquer meio 

de comunicação, salientado que permanece inalterado o direito do ofensor 

de ter contato com o filho menor, que deverá ser exercido através de 

terceiros, de confiança de ambas as partes. 04- PROIBO O OFENSOR de 

frequentar a residência da vítima, a fim de preservar sua integridade física 

e psicológica. 05-DETERMINO recondução da ofendida e dependentes ao 

respectivo domicilio, após afastamento do agressor; 06- DETERMINO o 

encaminhamento da ofendida e dependentes ao programa oficial de 

proteção e atendimento; 07- Com fundamento no art. 23, IV, da Lei n. 

11.340/06, DETERMINO a separação de corpos do casal. Não há que se 

falar em prestação de alimentos provisórios, ante a ausência de elementos 

que comprovem a situação econômica das partes, devendo a mesma 

buscar a via adequada. Quanto aos demais pedidos, indefiro-os por ora 

ante a ausência de elementos que demonstrem a necessidade de 

aplicação dos mesmos. Levando-se em consideração que o rol de 

medidas protetivas aplicáveis em face do agressor é exemplificativo (art. 

22, caput, da Lei nº. 11.340/2006), nada impede a imposição de outras 

medidas além daquelas descritas pelo legislador. (...) DETERMINO que o 

agressor participe de 02 (duas) palestras proferidas pela equipe 

multidisciplinar deste Juízo, devendo comparecer perante 2ª Vara Criminal, 

para informações necessárias, e a providência se impõe para atender a 

comandos constitucionais (ex vi art. 226, § 8º, da CF), busca incutir no 

ofensor o senso de respeito à integridade física e psíquica da mulher, 

revelando-se, nessa medida, crucial para promover o seu 

desenvolvimento humano e garantir a harmonia familiar. INTIME-SE O 

OFENSOR, A FIM DE DAR-LHE CIÊNCIA DAS MEDIDAS APLICADAS, (...) 

cientificar o ofensor de que as mesmas deverão ser rigorosamente 

cumpridas, sob pena de ser-lhe eventualmente decretada a prisão 

preventiva, nos termos dos art. 313 III, do CPP, bem como poderá vir a 

incidir no crime previsto no art. 24-A da Lei n. 11.340/06. As medidas aqui 

aplicadas possuem validade de 06 (seis) meses, e após, serão 

arquivadas. Caso a vítima entenda necessária a sua manutenção, deverá 

comparecer ao cartório da 2ª Vara Criminal e requer a dilação. Deste 

modo, decorrido prazo citado, sem manifestação da vítima e sem 

informações que demonstrem a necessidade da manutenção das mesmas, 

arquive-se, com baixas e anotações de praxe. (...) Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se, com urgência.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, , digitei. Cáceres - MT, 

10 de dezembro de 2018. Kleidson Santana Ramos Gestor(a) Judiciário(a)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 241348 Nr: 8787-90.2018.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEVAIL DA SILVA MONTEIRO, BRENDA 

AFONSO LOPES, WILTERS DE JESUS ORTIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO DE 

CACERES - OAB:, DELAIR TEIXEIRA DE ALCÂNTARA - OAB:15.351 

OAB/MT, milena Gonçalves de Alcantara - OAB:19644-0

 Vistos, etc.

Primeiramente, defiro o pedido da i. Defensoria Pública encartado às fls. 

251/252, motivo pelo qual determino que o Sr. Gestor Judiciário realize a 

intimação da ré Brenda Afonso Lopes para constituir novo advogado ou 

informar sua hipossuficiência financeira, devendo ser cumprido no prazo 

máximo de 24 (vinte e quatro) horas.

Após a expedição do referido mandado de intimação, determino o 

cumprimento do último parágrafo da decisão de fl. 249-vº.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se, com urgência.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 91007 Nr: 6171-60.2009.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HEITOR FERNANDES
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO JESUS APARECIDO 

RIBEIRO - OAB:10631

 Certifico para os devidos fins que nesta data procedi impulsionamento 

destes autos a fim de intimar os (as) advogados (as) constantes no polo 

passivo,que os autos encontran-se com vistas para manifestar quanto ao 

cálculo penal de fl. 479 no prazo legal .

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 238329 Nr: 6853-97.2018.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDVALDO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVERALDO BATISTA 

FILGUEIRA JUNIOR - OAB:11988/MT, MARCELO GERALDO COUTINHO 

HORN - OAB:13.522-B

 Assim, me filio ao entendimento jurisprudencial deste Estado, 

determinando que a data base para fins de progressão de regime seja do 

dia da última prisão/infração do reeducando, que no caso dos autos se 

deu em 04/06/2013, quando de sua prisão em flagrante junto à guia de fls. 

02, conforme verifico às fls. 38 dos autos.O pedido da defesa para 

constar como data base a data de 13/06/2012, não me parece a mais 

correta, eis que o reeducando foi colocado em liberdade em referido 

processo em cumprimento de alvará de soltura, e referida condenação, 

relacionada ao feito em questão é posterior ao início do cumprimento da 

pena do mesmo, junto à primeira guia juntada aos autos.Assim, deve ser 

reconhecido referido período como detração penal (13/06/2012 à 

05/08/2012), mas não como data base para fins de determinar-se o lapso 

temporal à concessão de benefícios.Conforme verifico dos autos, o 

reeducando foi preso em flagrante 13/06/2012 e solto mediante alvará de 

soltura em data de 05/08/2012 (fls. 304/305), período este que, por ser 

anterior ao início do cumprimento de pena pelo reeducando, o qual se deu 

junto com o crime cometido pela segunda guia de pena existente nos 

autos, deve ser considerado como detração penal.Consoante verifico da 

guia de fls. 02, o reeducando foi preso em 04/06/2013 e, permaneceu 

preso até a data de 25/08/2015, quando foi proferida sentença 

condenatória em seu desfavor, sendo que em referida data, o 

reeducando, ainda permaneceu em regime fechado até a presente 

data.Por assim dizer, via de regra, a data inicial de cumprimento de pena 

do reeducando ocorreu em 25/08/2015, sendo que o período 

compreendido entre 04/06/2016 à 24/08/2015 deve ser considerado 

também como detração penal.Assim, com base na presente decisão, 

nesta data foi confeccionado cálculo de pena pela assessoria deste 

Gabinete, anexo a presente decisão.Intime-se a defesa.Ciência ao 

Ministério Público.Cumpra-se.Diligências necessárias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 224820 Nr: 10546-26.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISAQUE SAMUEL DE SOUZA RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCY ROSA DA SILVA - 

OAB:2613

 Certifico para os devidos fins que nesta data procedi impulsionamento 

destes autos a fim de intimar os (as) advogados (as) constantes no polo 

passivo,que os autos encontran-se com vistas para manifestar quanto a 

alegações finais, no prazo legal .

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 214041 Nr: 2377-50.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PATRICK DA PAZ RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO / INTIMAÇÃO

PRAZO: 15 DIAS

FINALIDADE: CITAR o Denunciado(a): PATRICK DA PAZ RIBEIRO, Filiação: 

Laucidio Pinto Ribeiro e Maria Abadia da Paz Ribeiro, data de nascimento: 

18/08/1993, brasileiro(a), Endereço: Em lugar incerto e não sabido., que 

procurado(a) pelo Sr. Oficial de Justiça, não foi encontrado(a), bem como 

INTIMÁ-LO para apresentar, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, a 

defesa preliminar, oportunidade em que deverá arrolar as suas 

testemunhas (art. 396 e 396-A, do CPP, com a alteração da Lei n.º 

11.719/2008). RESUMO DA INICIAL: O Ministério Público ofereceu denúncia 

contra o réu acima, como incurso no Art. 306 da Lei 9.503/97, tendo como 

vítima: A Sociedade, a denúncia foi recebida por este r. Juízo em 

12/07/2017. DECISÃO/DESPACHO: Não sendo encontrado o(s) réu(s), 

proceda-se a citação e intimação por edital. Cumpra-se (ass) José 

Eduardo Mariano - Juiz de Direito. E, para que chegue ao conhecimento de 

todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o 

presente Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma 

da Lei. Eu, Hudilson Ledesma dos Santos - Oficial Escrevente, digitei. 

Cáceres - MT, 10 de dezembro de 2018. Francisco Edson Fanaia - 

Gestor(a) Judiciário(a).

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 239129 Nr: 7418-61.2018.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDENI MARQUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO / INTIMAÇÃO

PRAZO: 15 DIAS

FINALIDADE: CITAR o Denunciado(a): VALDENI MARQUES DA SILVA, 

Filiação: Olinda Marques da Silva, data de nascimento: 20/08/1969, 

brasileiro(a), Endereço: Em lugar incerto e não sabido., que procurado(a) 

pelo Sr. Oficial de Justiça, não foi encontrado(a), bem como INTIMÁ-LO 

para apresentar, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, a defesa 

preliminar, oportunidade em que deverá arrolar as suas testemunhas (art. 

396 e 396-A, do CPP, com a alteração da Lei n.º 11.719/2008). RESUMO 

DA INICIAL: O Ministério Público ofereceu denúncia contra o réu acima, 

como incurso no Art. 306 da Lei 9.503/97, tendo como vítima: A 

Sociedade, a denúncia foi recebida por este r. Juízo em 24/09/2018. 

DECISÃO/DESPACHO: Não sendo encontrado o(s) réu(s), proceda-se a 

citação e intimação por edital. Cumpra-se (ass) José Eduardo Mariano - 

Juiz de Direito. E, para que chegue ao conhecimento de todos e que 

ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital 

que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, 

Hudilson Ledesma dos Santos - Oficial Escrevente, digitei. Cáceres - MT, 

10 de dezembro de 2018. Francisco Edson Fanaia - Gestor(a) 

Judiciário(a).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 231704 Nr: 2230-87.2018.811.0006

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALQUIRIA PEREIRA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO FRANCISCO 

LEITE - OAB:22853/MT

 Autos n° 2230-87.2018.811.0006 – Cód. 2317404

Vistos.

Considerando que o mandado de prisão fora procedida a baixa do mesmo, 

conforme consta às fls. 41, arquive-se o presente com baixa e anotações 

de praxe.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 213549 Nr: 2005-04.2017.811.0006

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MAGNO VIEIRA DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 2005-04.2017.811.0006 – Cód. 213549

Vistos.

Considerando que fora realizada a identificação criminal do indiciado, 

esclarecendo que Agnaldo Vieira de Carvalho não fora o autor do delito 

referente ao feito de 167320, , entendo que o presente pedido perdeu o 

objeto, razão pela qual determino o arquivamento do feito com baixa e 

anotações de praxe.

Ciência as partes.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 138261 Nr: 7741-13.2011.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODEIR PEREIRA DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Processo nº 7741-13.2011.811.0006 - Cód. 138261 No que concerne ao 

pedido de revogação da prisão preventiva, verifica-se em fls. 101, que tal 

medida já fora decretada. Ante o exposto, e com fundamento nos artigos 

107, IV, 109, VI, 110 e 112, I todos do Código Penal, reconheço a 

prescrição da pretensão executória da pena e JULGO EXTINTA A 

PUNIBILIDADE contra o sentenciado José Aparecido Morais Ribeiro, bem 

com a pena de multa, conforme inciso II, do artigo 114 também do Código 

Penal, nestes autos. Recolha-se os eventuais mandados de prisão, se 

houver. Oficie-se o Tribunal Regional Eleitoral para restabelecer os direitos 

políticos de José Aparecido Morais Ribeiro. Feitas as necessárias 

anotações junto aos registros da secretaria e do cartório distribuidor, 

arquive-se com as cautelas legais. P.R.I.C.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 220152 Nr: 7302-89.2017.811.0006

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JOSÉ MARIO SILVA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBSON DOS REIS SILVA - 

OAB:19991/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 7302-89.2017.2018.811.0006 – Cód. 220152

Vistos.

Considerando que o requerente fora colocado em liberdade, entendo que 

o presente pedido perdeu o objeto, razão pela qual determino o 

arquivamento do feito com baixa e anotações de praxe.

Ciência as partes.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 243222 Nr: 10076-58.2018.811.0006

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONI CESAR SOARES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO JESUS APARECIDO 

RIBEIRO - OAB:10631

 Processo N.º 10076-58.2018.811.0006 – Cód. 243222

Visto.

 Analisando a peça acusatória, verifico que a mesma preenche os 

requisitos do art. 41, CPP, bem como demonstra estar presentes a prova 

da materialidade e indícios suficientes da autoria, razão pela qual, recebo 

a denúncia em todos os seus termos.

Cite-se o acusado RONI CESAR SOARES DA SILVA para oferecer defesa 

prévia, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, cientificando-lhe sobre a 

advertência do parágrafo segundo do art. 396-A, 396 e 396-A do Código 

Processual Penal.

Conste do mandado citatório que o Senhor Oficial de Justiça deverá 

questionar o acusado se o mesmo possui condição financeira para 

constituir advogado, entretanto, se a resposta for negativa, então, desde 

já, nomeio o nobre Defensor Público atuante nesta comarca para 

apresentar resposta à acusação no mesmo prazo (10 dias, art. 396-A, 

§2º, CPP).

Proceda-se a juntada da denúncia às folhas subsequentes àquelas de 

movimentação dos autos e juntada de peças, e consequente renumeração 

do feito.

Determino a expedição da certidão criminal circunstanciada do 

denunciado, se necessário.

 Comunique-se o recebimento da denúncia aos órgãos de praxe (cartório 

distribuidor, instituto de identificação criminal do estado, INFOSEG (banco 

de dados de antecedentes criminais), bem como ao correspondente no 

âmbito federal e à delegacia de polícia, de onde proveio o procedimento 

inquisitorial respectivo), certificando-se as comunicações nos autos.

Cite-se, intime-se e cumpra-se.

Ciência ao Ministério Público.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 169556 Nr: 5872-10.2014.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGIS WESLEY DO CARMO VILANOVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Vistos.

Consta nos autos certidão de óbito do recuperando Regis Wesley do 

Carmo Vilanova (fls. 91).

ISTO POSTO, julgo extinta a punibilidade do reeducando Wesley do Carmo 

Vilanova, ante seu falecimento, o que faço com fulcro assente no artigo 

107, inciso I, do Código Penal.

Ciência ao Ministério Público.

P.R.I.C.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 238726 Nr: 7147-52.2018.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DERICK ROBERTO ANDRE RODRIGUES, 

AMANDA KESSI AGUILERA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Márcio da Silva Almeida - 

OAB:16.358

 Autos n° 7147-52.2018.811.0006 – Cód. 238726

Vistos.

Ante o fato de que o Ministério Público apresentou aditamento a denúncia, 

manifeste-se a defesa, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme 

interpretação analógica do art. 384, §2º, do Código de Processo Penal.

Após, conclusos.

Cumpra-se e intimem-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 241826 Nr: 9107-43.2018.811.0006

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGACIA ESPECIAL DE FRONTEIRA - DEFRON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARLOS BERALDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBSON DOS REIS SILVA - 

OAB:19991/O

 Processo nº 9107-43.2018.811.0006 – Cód. 241826

Vistos.

Ante as informações prestadas nesta data, conforme cópia juntada neste 

autos e nos de IP Cód. 243214, aliado a existência de recebimento de 

denúncia nos autos acima mencionados, proceda-se ao traslado das 

principais peças existentes neste feito, ao de IP, e arquivem-se os 

presentes mediante as devidas baixas e cautelas de estilo.
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Cumpra-se.

Às providências.

Comarca de Diamantino

1ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1001498-92.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

UPI NORTE INVESTIMENTOS S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIZETE RAMALHO GERINO OAB - MT5614/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL HENRIQUE PEZZO (RÉU)

LUCIANO OLIVEIRA DE RESENDE (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1001498-92.2018.8.11.0005. 

AUTOR(A): UPI NORTE INVESTIMENTOS S/A RÉU: LUCIANO OLIVEIRA DE 

RESENDE, RAFAEL HENRIQUE PEZZO Vistos, etc. Faculto a parte autora a 

emenda da inicial para, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento e consequentemente o cancelamento da distribuição (NCPC, 

320 e 321), comprovar o pagamento integral das custas (item 2.14.2.1 da 

CNGC/MT). Decorrido o prazo ‘in albis’, certifique-se e venham-me os 

autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. Diamantino, 11 

de dezembro de 2018. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001500-62.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

VARNICE ARRUDA DIAS FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEFERSON FERREIRA NUNES OAB - MT23861/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1001500-62.2018.8.11.0005. 

AUTOR(A): VARNICE ARRUDA DIAS FERREIRA RÉU: BV FINANCEIRA S/A 

CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Vistos etc. Faculto à parte 

autora a emenda da inicial para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos 

autos declaração de hipossuficiência. Decorrido o prazo ‘in albis’, 

certifique-se e venham-me os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências. Diamantino, 11 de dezembro 

de 2018. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001491-03.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIR JOVINA DOS ANJOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MATEUS EDUARDO DE SIQUEIRA PAESE OAB - MT16328 

(ADVOGADO(A))

VANESSA PIVATTO OAB - MT0009545S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1001491-03.2018.8.11.0005. 

AUTOR(A): CLEIR JOVINA DOS ANJOS RÉU: BANCO DO BRASIL SA 

Vistos etc. Compulsando os autos, verifica-se que se trata de Ação 

Anulatória de Débito c/c Danos Morais, com endereçamento ao Juizado 

Especial Cível desta Comarca de Diamantino/MT, e equivocadamente foi 

distribuída para esta Vara Cível. Portanto, declino da competência destes 

autos para o Juizado Especial Cível desta Comarca. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências Diamantino, 11 de dezembro 

de 2018. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001264-47.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELCIO DREHER (EXECUTADO)

CARLOS ALBERTO DREHER (EXECUTADO)

 

Impulsionamento por certidão Conforme legislação processual e nos 

termos do Capítulo 3, Seção 5, item 1 da CNGC, impulsiono estes autos 

para intimação do autor, via DJE, para manifestação nos autos e requerer 

o que de direito, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000514-45.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIDAL RIBEIRO PONCANO OAB - SP91473 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIAMANTE S/A ADMINISTRADORA DE CARTOES (DEPRECADO)

 

INTIMAÇÃO Nos termos da legislação vigente e da CNGC, impulsiono estes 

autos para INTIMAR a parte autora, por seu advogado, para que fique 

ciente da certidão negativa do oficial de justiça (ID 16801066) e, querendo, 

se manifeste no prazo de 05 (cinco) dias. OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000876-13.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO HUBER KROLING (RÉU)

F.H. KROLING - ME (RÉU)

 

INTIMAÇÃO Nos termos da legislação vigente e da CNGC, impulsiono estes 

autos para INTIMAR a parte autora, por seu advogado, para que fique 

ciente da certidão negativa do oficial de justiça (ID 16674003) e, querendo, 

se manifeste no prazo de 05 (cinco) dias. OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000859-74.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

KPM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DECIO JOSE TESSARO OAB - MT3162/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DALGOMAR IMP E EXP DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EURIPES GOMES PEREIRA OAB - MT3738/O-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO Nos termos da legislação vigente e da CNGC, impulsiono estes 

autos para INTIMAR a parte autora, por seu advogado, para que fique 

ciente da petição de impugnação à avaliação (ID 16405244) e, querendo, 

se manifeste no prazo legal. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

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

Processo Número: 1001502-32.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:
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GABRIELA DA COSTA SOUZA (REQUERENTE)

JENNIFER DA COSTA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA MARIA DE OLIVEIRA BARROS OAB - MT14663/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GRACIETH EVA DA COSTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1001502-32.2018.8.11.0005. 

REQUERENTE: JENNIFER DA COSTA SOUZA, GABRIELA DA COSTA 

SOUZA REQUERIDO: GRACIETH EVA DA COSTA Vistos etc. Faculto aos 

autores a emenda da inicial para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntarem 

aos autos declaração de imposto de renda, com intuito de comprovar 

impossibilidade de pagamento de custas. Decorrido o prazo ‘in albis’, 

certifique-se e venham-me os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências. Diamantino, 11 de dezembro 

de 2018. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000112-95.2016.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS IVAM PERAZZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO ZAMPIERI OAB - MT4094/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAINA APARECIDA DA SILVA (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente e do Artigo 1.209 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS para intimar a parte Autora, na pessoa de seu advogado 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, providenciar o recolhimento das custas 

para distribuição da Carta Precatória expedida para a Comarca de 

Nortelândia-MT nos autos, e/ou sua devida distribuição no Juízo 

deprecado.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001202-07.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGROPECUARIA VALE DA SERRA IND. COMERCIO IMP. E EXP. LTDA - ME 

(REQUERIDO)

EDSON SANCHES (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Artigo 1.209 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS para intimar a parte Autora, na pessoa de seu advogado 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, providenciar o recolhimento das custas 

para distribuição da Carta Precatória expedida para a Comarca de Tangará 

da Serra -MT nos autos, e/ou sua devida distribuição no Juízo deprecado.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000871-25.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON SANCHES (EXECUTADO)

AGROPECUARIA VALE DA SERRA IND. COMERCIO IMP. E EXP. LTDA - ME 

(EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Artigo 1.209 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS para intimar a parte Autora, na pessoa de seu advogado 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, providenciar o recolhimento das custas 

para distribuição da Carta Precatória expedida para a Comarca de 

Comodoro -MT nos autos, e/ou sua devida distribuição no Juízo 

deprecado.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001033-83.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO MUSSI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS OAB - MT7680/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. (REQUERIDO)

IHARABRAS SA INDUSTRIAS QUIMICAS (REQUERIDO)

CREDORES (REQUERIDO)

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

BAYER S.A. (REQUERIDO)

FMC QUIMICA DO BRASIL LTDA. (REQUERIDO)

METROPOLITAN LIFE INSURE CO. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO BILOTTI FERREIRA OAB - SP247031 (ADVOGADO(A))

GUSTAVO TONEL KOBER OAB - RS54183-A (ADVOGADO(A))

VIVIAN CASTELLAN BERNARDINO OAB - SP305491 (ADVOGADO(A))

ARIAGDA SIQUIERI GOMES SCATOLA OAB - MT21161/O 

(ADVOGADO(A))

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A 

(ADVOGADO(A))

BRUNO DE OLIVEIRA MONDOLFO OAB - SP309285 (ADVOGADO(A))

ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA FREITAS OAB - SP166496 

(ADVOGADO(A))

JOAO LEONELHO GABARDO FILHO OAB - PR16948 (ADVOGADO(A))

MARCELO AUGUSTO ALMEIDA GOMES OAB - SP171484 

(ADVOGADO(A))

MARCELO MUCCI LOUREIRO DE MELO OAB - SP0144880A 

(ADVOGADO(A))

FERNANDO FREITAS FERNANDES OAB - MS19171 (ADVOGADO(A))

CESAR AUGUSTO TERRA OAB - PR0017556A (ADVOGADO(A))

CELSO UMBERTO LUCHESI OAB - SP76458 (ADVOGADO(A))

LUIZA PEIXOTO DE SOUZA MARTINS OAB - SP373801 (ADVOGADO(A))

THIAGO PEIXOTO ALVES OAB - RJ155282 (ADVOGADO(A))

MAXIMILIANO BERTASI NETO OAB - MT9911/O (ADVOGADO(A))

MARCELO ALEXANDRE LOPES OAB - SP160896 (ADVOGADO(A))

PEDRO CONDE ELIAS VICENTINI OAB - SP257093 (ADVOGADO(A))

DANIEL FELIPE TORRES TABORDA OAB - MT23214/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

HAMMOUD ADVOGADOS ASSOCIADOS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

SAMIR HAMMOUD OAB - MT5265/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1001033-83.2018.8.11.0005. 

REQUERENTE: LEANDRO MUSSI REQUERIDO: CREDORES, BANCO CNH 

INDUSTRIAL CAPITAL S.A., METROPOLITAN LIFE INSURE CO., BAYER 

S.A., FMC QUIMICA DO BRASIL LTDA., BANCO PAN S.A., IHARABRAS SA 

INDUSTRIAS QUIMICAS Vistos etc. As informações requeridas pelo 

Tribunal de Justiça foram prestadas em 11/12/2018. Cumpra-se. 

Diamantino, 11 de dezembro de 2018. André Luciano Costa Gahyva Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000527-44.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

P. O. L. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MIZAEL DE SOUZA OAB - MT0016842A (ADVOGADO(A))

PERSIO OLIVEIRA LANDIM OAB - MT0012295A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. R. N. J. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000527-44.2017.8.11.0005. 

AUTOR(A): PERSIO OLIVEIRA LANDIM RÉU: CLAUDIO ROBERTO NATAL 

JUNIOR Vistos etc. Cite-se o requerido, via edital, pelo prazo de 30 (trinta) 
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dias para, querendo, apresentar resposta no prazo legal. Decorrido "in 

albis" o prazo de resposta, nos termos do art. 72, inciso II, do NCPC (revel 

citado por edital), fica desde já nomeado o advogado Pérsio Oliveira 

Landim, OAB 12295/MT, para patrocinar a defesa dos herdeiros dos 

requeridos, o qual deverá ser intimado para apresentar resposta, sendo 

que, uma vez apresentada, abra-se vistas à parte autora para 

manifestação em 15 (quinze) dias. Cancelo a audiência redesignada. 

Após, voltem os autos conclusos. Cite-se. Intimem-se e cumpra-se 

expedindo-se o necessário. Às providências. Diamantino, 06 de dezembro 

de 2018. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000950-67.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIDIO AQUINO DE SOUZA (AUTOR(A))

MIRACEMA FERREIRA REGIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO LUIS TIMIDATI OAB - MT13528-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S & R GOLD LTDA - EPP (RÉU)

JBS S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AQUILES TADEU GUATEMOZIM OAB - SP121377 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000950-67.2018.8.11.0005. 

AUTOR(A): LUCIDIO AQUINO DE SOUZA, MIRACEMA FERREIRA REGIS 

RÉU: S & R GOLD LTDA - EPP, JBS S/A Vistos etc. Defiro o pedido de id. 

16918633. Proceda-se com a habilitação de Investprev Seguradora S.A 

nos autos. Intime-se. Cumpra-se. Diamantino, 11 de dezembro de 2018. 

André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 132103 Nr: 3728-27.2018.811.0005

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fernando Kuhn, Silvana Rodrigues de Oliveira Khun

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Crédito Rural Médio Norte Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aldorema Viana Reginato - 

OAB:3.500-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos Tavares de 

Mello - OAB:5026, Marcelo Alves Puga - OAB:MT/5.058

 Vistos etc.

Recebo a inicial e seus respectivos documentos.

Trata-se de Embargos de Terceiros ajuizado por FERNANDO KUHN e 

SILVANA RODRIGUES DE OLIVERA KHUN em desfavor da COOPERATIVA 

DE CRÉDITO RURAL MÉDIO NORTE LTDA, todos devidamente qualificados 

nos autos.

Relata a parte autora que é senhora e possuidora do imóvel, objeto de 

constrição judicial na demanda executiva em apenso.

Designo audiência de conciliação e mediação para o dia 27 de fevereiro de 

2019 de 2018, às 14:00 horas.

Intimem-se as partes litigantes por meio de seus procuradores para 

comparecerem em audiência.

Encaminhem-se os autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania (CEJUSC), para realização do ato, nos termos do artigo 334 e 

seguintes do Novo Código de Processo Civil.

Alcançada a composição entre os litigantes, conclusos para homologação.

Caso não alcançada a composição em audiência, a parte demandada 

deverá sair da audiência para querendo, e no prazo legal, apresentar 

resposta, devendo constar no mandado a advertência constante no artigo 

344 do Novo Código de Processo Civil.

Em manifestando-se os litigantes, expressamente o desinteresse na 

composição consensual (art. 334, § 4º, inciso I, NCPC), não haverá a 

realização da audiência, e nesse caso, a parte demandada deverá, no 

prazo legal, apresentar resposta, devendo, ainda, constar no mandado a 

advertência constante no artigo 344 do Novo Código de Processo Civil.

Aportando a resposta, à impugnação em 15 (quinze) dias ou, se 

transcorrido ‘in albis’ o prazo, certifique-se.

 Em seguida, intimem-se as partes para que especifiquem, com precisão, 

no prazo comum de 15 (quinze) dias, as provas que efetivamente 

pretendem produzir, em audiência de instrução e julgamento.

Após, voltem-me os autos conclusos, para que o processo seja saneado, 

momento em que serão fixados os pontos controvertidos e designada 

audiência de instrução e julgamento, isso tudo sem prejuízo de julgamento 

antecipado da lide.

Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 131881 Nr: 3626-05.2018.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vilmar Riediger

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGCO do Brasil Comercio e Industria Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Vieira Komochena - 

OAB:11.011/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n°. 3626-05.2018.811.0005 cód. 131881

Vistos etc.

 Da análise dos autos, verifica-se que se trata de Liquidação de Sentença 

proferida em Ação Civil Pública.

Verifica-se que os autos devem ser encaminhados ao Contador Judicial, 

por tratar-se de sentença ilíquida.

Com efeito, o artigo 509, do NCPC, assim dispõe: “Quando a sentença 

condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua 

liquidação, a requerimento do credor ou do devedor:

 I - por arbitramento, quando determinado pela sentença, convencionado 

pelas partes ou exigido pela natureza do objeto da liquidação; (...).”

Ante o exposto, intimem-se as partes para a apresentação de pareceres 

ou documentos elucidativos, no prazo de 30 (trinta) dias (art. 510, do 

NCPC).

Nomeio como perito do Juízo o Engenheiro Agrônomo Laércio Oliveira 

Amado, CREA - MT 120015759, com endereço n Av. CPA, 2254, sala 

1006, Bosque da Saúde, Cuiabá-MT - CEP 78.050-000, independentemente 

de compromisso (NCPC, art. 466).

 Apresentados os pareceres ou documentos elucidativos, intime-se o 

perito judicial para cumprir o determinado no § 2º do art. 465, NCPC, no 

prazo de 05 (cinco) dias, intimando-se as partes para depositar os 

honorários de forma rateada em 50 % para cada uma (NCPC, art. 95), no 

prazo de 10 (dez) dias, a fim de que os autos possam prosseguir.

Fixo o prazo de 30 (trinta) dias, para a entrega do laudo, a partir da data 

da realização da perícia.

Intimem-se. Cumpra-se expedindo-se o necessário.

Às providências.

Diamantino, 10 de dezembro de 2018.

 André Luciano Costa Gahyva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 131831 Nr: 3605-29.2018.811.0005

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: M. I. Construart Mármores e Granitos Eireli, Mario Igor de 

Carvalho Monteiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A, Janete Sylvana Zanin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Luiza Gonçales Santos - 

OAB:21741/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido para o desbloqueio de 

circulação sobre o bem litigioso objeto dos embargos. Certifique-se nos 

autos principais.Designo audiência de conciliação e mediação para o dia 

27 de fevereiro de 2019, às 13:30 horas.Intimem-se as partes litigantes 

por meio de seus procuradores para comparecerem em 

audiência.Encaminhem-se os autos ao Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania (CEJUSC), para realização do ato, nos termos do 
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artigo 334 e seguintes do Novo Código de Processo Civil.Alcançada a 

composição entre os litigantes, conclusos para homologação.Caso não 

alcançada a composição em audiência, a parte demandada deverá sair da 

audiência, citada para, querendo, e no prazo legal, apresentar resposta, 

devendo constar no mandado a advertência constante no artigo 344 do 

Novo Código de Processo Civil.Em manifestando-se os litigantes, 

expressamente o desinteresse na composição consensual (art. 334, § 4º, 

inciso I, NCPC), não haverá a realização da audiência, e nesse caso, a 

parte demandada deverá, no prazo legal, apresentar resposta, devendo, 

ainda, constar no mandado a advertência constante no artigo 344 do Novo 

Código de Processo Civil.Aportando a resposta, à impugnação em 10 

(dez) dias ou, se transcorrido ‘in albis’ o prazo, certifique-se. Sem prejuízo 

do exposto, intimem-se as partes para que especifiquem, com precisão, 

no prazo comum de 15 (quinze) dias, as provas que efetivamente 

pretendem produzir, em audiência de instrução e julgamento.Após, 

voltem-me os autos conclusos, para que o processo seja saneado, 

momento em que serão fixados os pontos controvertidos e designada 

audiência de instrução e julgamento, isso tudo sem prejuízo de julgamento 

antecipado da lide.Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.Às providências.Diamantino, 10 de dezembro de 2018. André 

Luciano Costa GahyvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 132020 Nr: 3690-15.2018.811.0005

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adenilson Pereira Santiago, Eliane Malaquias da Silva 

Santiago

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Via Fértil Produtos Agropecuários Ltda, Paulo 

Cesar Favaro Motta

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giancarlo Santos - OAB:10.799

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Faculto à parte autora a emenda da inicial para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, juntar aos autos o instrumento procuratório outorgado pelo devedor 

Adenilson Pereira Santiago para suprir tal irregularidade como prevê o art. 

76 CPC, visto que sua condução por advogado sem instrumento de 

mandato acarreta a extinção do processo.

Decorrido o prazo ‘in albis’, certifique-se e venham-me os autos 

conclusos.

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

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 35664 Nr: 522-54.2008.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Arnoldo Leal de Figueiredo, Renata Lisa de 

Figueiredo, Martina Lisa de Figueiredo, Sergio Lisa de Figueiredo, Diogo 

Lisa de Figueiredo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sérgio Cláudio Viecilli, ORLANDO TOLEDO 

BARBOSA, Mary Cristiane Boller Barbosa, Maximiliano Alves Barbosa, 

Carlos Fabiano Alves barbosa, Mara Cristrina Boller Barbosa, Orlando 

Toledo Barbosa Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anaurus Vinicius Vieira de 

Oliveira - OAB:8216/GO, Anaymur Cassyus Vieira de Oliveira - 

OAB:9.899/GO, ANTONIO JOÃO DE ACARVALHO JUNIOR - OAB:6232 - 

MT, Celito Liliano Bernardi - OAB:7008-B/MT, Cleuber Alioni da 

Silva Oliveira - OAB:18714, Ellen Cristina de Barros - OAB:11421/MT, 

Helton George Ramos - OAB:11237-A, Marcio Ribeiro Rocha - 

OAB:13281/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS GOMES DA SILVA - 

OAB:4957, Deniz Espedito Serafini. - OAB:5.398-A/MT, Mary 

Cristiane Boller Barbosa - OAB:OAB/MS 33.391-B

 Vistos etc.

Recebo a Apelação e as Contrarrazões.

Encaminhem-se os autos ao E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, 

consignadas as nossas homenagens.

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

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 33959 Nr: 2189-12.2007.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Rodrigues Gimenes

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivaldir Paulo Muhl - OAB:14.573, 

Mirian Cristina Rahman Mühl - OAB:MT 4624

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:OAB/MT 19.081, Servio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A/MT

 Vistos etc.

Aguarde-se a realização de perícia nos autos principais.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 33115 Nr: 1387-14.2007.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Rodrigues Gimenes, Sonia Maria Alvarez 

Rodrigues

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivaldir Paulo Muhl - OAB:14.573, 

Mirian Cristina Rahman Mühl - OAB:MT 4624

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:OAB/MT 19.081, Servio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A/MT

 Vistos etc.

Compulsando os autos, verifica-se que não fora realizada, ainda, perícia 

nos autos principais, uma vez que foi anulada a sentença e determinada a 

realização de nova perícia às fls. 578/585 dos autos de cód. 12165.

Desta forma, aguarde-se a realização de perícia nos autos principais.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 12165 Nr: 89-94.2001.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Rodrigues Gimenes, Sonia Maria A. 

Rodrigues Gimenes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:OAB/MT 19.081, Servio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Irineu Pedro Muhl - 

OAB:5719-A/MT, Ivaldir Paulo Muhl - OAB:14.573, Mirian Cristina 

Rahman Mühl - OAB:MT 4624

 Vistos etc.

Cumpra-se a decisão de fls. 568/568-V.

Com a juntada do laudo pericial, voltem os autos conclusos.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 84226 Nr: 3388-30.2011.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Loreno Luiz Cocco

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernanda Samira Payão Franco 

- OAB:239437, Marcos Campos Dias Payão - OAB:OAB/SP 96057

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:OAB/MT 19.081, Servio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A/MT

 Vistos etc.

 O feito trata-se de sentença ilíquida.

Com efeito, o artigo 509, do NCPC, assim dispõe: “Quando a sentença 
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condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua 

liquidação, a requerimento do credor ou do devedor:

 I - por arbitramento, quando determinado pela sentença, convencionado 

pelas partes ou exigido pela natureza do objeto da liquidação; (...).”

Ante o exposto, intimem-se as partes para a apresentação de pareceres 

ou documentos elucidativos, no prazo de 30 (trinta) dias (art. 510, do 

NCPC).

NOMEIO como perito do Juízo o Sr. CÉSAR AUGUSTO OLIVEIRA, contador, 

CRCRS sob nº 43.364SO-1, com endereço na Av. Tancredo de Almeida 

Neves, nº 1.345-W, Jardim do Lago II, Sala 02, Tangará da Serra/MT, CEP.: 

78300-000, fone: (65) 3326-5460, celular (65) 99961-2171, e mail: 

cesaraugustoii@hotmail.com, independentemente de compromisso (NCPC, 

art. 466).

 Apresentados os pareceres ou documentos elucidativos, intime-se o 

perito judicial para cumprir o determinado no § 2º do art. 465, NCPC, no 

prazo de 05 (cinco) dias, intimando-se as partes para depositar os 

honorários de forma rateada em 50 % para cada uma (NCPC, art. 95), no 

prazo de 10 (dez) dias, a fim de que os autos possam prosseguir.

Fixo o prazo de 30 (trinta) dias, para a entrega do laudo, a partir da data 

da realização da perícia.

Intimem-se. Cumpra-se expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 131884 Nr: 1535-58.2016.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sérgio Castaman

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Everton Vanni Catunda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jonas Henrique Meldola da 

Silva - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Defiro o pedido de fls. 05/07

Intime-se a parte executada, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

efetue o pagamento do valor devido em execução, nos termos do art. 523 

do Novo Código de Processo Civil e, transcorrido o prazo, querendo, 

apresente impugnação (art. 525, NCPC). Havendo impugnação, vistas ao 

exequente e após, voltem-me os autos conclusos;

Faça-se constar na intimação supra que, não havendo o pagamento no 

prazo fixado, incidirão, sob o montante da condenação multa no 

percentual de 10% (dez por cento), e também verbas honorárias no 

percentual de 10% (dez por cento), específicas desta fase de 

cumprimento de sentença, forte do §1º, do art. 523, do Novo Código de 

Processo Civil;

Não sendo efetivado o pagamento, intime-se o credor para atualizar o 

débito, para o procedimento da penhora ‘on line’ de valores na conta da 

parte executada, acrescendo-se ao valor da condenação a multa e as 

verbas honorárias específicas supra fixadas;

Havendo a indicação de bem(ns), proceda-se a sua penhora e avaliação, 

intimando-se a(s) parte(s) executada(s), na pessoa de seu(sua) 

advogado(a), ou, na falta deste, o seu representante legal, ou 

pessoalmente.

Expeça-se em favor da parte credora, se requerido, certidão 

comprobatória do ajuizamento da presente ação para fins de averbação 

junto ao registro de imóveis (CPC/2015, art. 828, caput). Em efetivada a 

averbação, à parte credora deverá informar ao Juízo no prazo de 10 (dez) 

dias (CPC/2015 art. 828, §1º).

Intimem-se. Cumpra-se expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 109296 Nr: 2241-90.2016.811.0005

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Via Fértil Produtos Agropecuários Ltda, Paulo Cesar 

Favaro Motta

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Laert Sia, Mauricelia Lemos Ferreira 

Sia, Edmir José Sia, José Roberto Sia, Maria Jose Girardi Sia, Rosi Eulálio 

de Brito Sia, Edmar Jose Sia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio de Mello - 

OAB:13188/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diogo Peixoto Botelho - 

OAB:15.172/MT, Jean Peterson de Camargo - OAB:18102/O MT, 

José Marcio Marquioreto - OAB:14021, Mizael de Souza - 

OAB:16842/O - MT

 Vistos etc.

De início, verifico que todos os devedores foram citados da presente 

demanda, uma vez que interpuseram Embargos à Execução.

Corrijo o erro material constante na decisão de fls. 436/440, onde se lê: 

CITE(M), leia-se: INTIME(M), forte no art. 494, I, CPC de 2015.

A situação aqui retratada autoriza a devolução do prazo processual, visto 

que tal decisão induziu os devedores a erro, pois não necessitam ser 

citados da conversão da execução de entrega de coisa POR QUANTIA 

CERTA, bastando tão somente a intimação do advogado constituído.

Nesse sentido:

“Recurso de Agravo interposto na modalidade de instrumento - Processual 

Civil - Execução para entrega de coisa incerta – Conversão - Execução de 

quantia certa - Nova citação – Desnecessidade - Decisão Agravada – 

Reforma.” (TJ/MG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0696.03.001325-9/002, 

Relator: Des. Marcelo Rodrigues, 11ª Câmara Cível, J: 12/01/2011, P: 

21/01/2011).

Ante o exposto, DETERMINO a intimação dos devedores, via patrono, 

acerca da decisão de fls. 436/440.

Proceda-se conforme requerido em petitório de fls. 484/486, item II.

Se silentes os devedores acerca do pagamento do débito, defiro o pedido 

de fls. 502/503.

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

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 82270 Nr: 977-14.2011.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Olvepar da Amazônia S/A Ind. e Comércio - Massa 

Falida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Baltazar Zilio, Nicanor Ambrosi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Oliveira Castro - 

OAB:9237/MT, Pedro Paulo Peixoto da Silva Junior - OAB:12007/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Soares Martinazzo - 

OAB:9.925-B

 Vistos etc.

Em postulado de fls. 252/verso, a parte exequente requer o levantamento 

dos valores penhorados, em virtude de que a parte devedora foi intimada 

da penhora, todavia, manteve-se inerte.

Da análise dos autos, verifico que em virtude do não pagamento do débito, 

a parte exequente requereu penhora ‘on line’, sendo o pedido deferido, 

bem como restou frutífera a medida (fls. 246/250). Foi determinada a 

intimação da parte executada acerca da penhora, todavia, manteve-se 

inerte, consoante certidão de fl. 256.

Verifico, também, que houve excesso de penhora, devedor o valor 

excedido ser devolvido ao devedor.

DECIDO.

No caso, verifico que a parte devedora foi intimada da penhora, 

entretanto, manteve-se inerte, não oferecendo impugnação, o que 

presume sua concordância tácita, de modo que o deferimento do pedido 

de levantamento dos valores é medida que se impõe.

Nesse sentido:

“PRAZO - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA - Ciência 

inequívoca da penhora "on line" por parte da executada, que peticionou 

nos autos após a sua efetivação - A devedora, no entanto, quedou-se 

inerte, não tendo oferecido impugnação ao cumprimento da sentença - 

Assim, tem-se por preclusa a matéria, tornando-se líquida, certa e exigível 

a dívida - Regular levantamento dos valores penhorados pela credora - 

Recurso provido.” (TJ/SP - AG: 7250416400 SP, Relator: Carlos Lopes, 

Data de Julgamento: 11/08/2008, 18ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 21/08/2008).

Ante o exposto, DEFIRO o pedido de levantamento dos valores.

Com efeito, expeça-se alvará judicial em favor da parte credora na conta 

indicada pelo seu advogado às fl. 252verso, tão somente o valor de R$ 

13.023,92 e seus acréscimos e o valor remanescente devolvido ao 

devedor.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039412/12/2018 Página 205 de 855



Intime-se a parte devedora por seu advogado e pessoalmente via Oficial 

de Justiça, para informar seus dados pessoais e bancários para possível 

expedição do Alvará Judicial

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

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 125091 Nr: 870-23.2018.811.0005

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joviara Siqueira Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Arari Dias de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YURI ROBSON NADAF BORGES - 

OAB:15046 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Emerson Flávio de 

Andrades - OAB:6730/MT

 Vistos etc.

Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 27 de 

fevereiro de 2019, às 16:00 horas.

As partes prestarão depoimento pessoal sob pena de confesso (artigo 

385 caput e § 1º NCPC). As testemunhas deverão ser qualificadas (artigo 

450 caput NCPC), bem como o(a) procurador(a) constituído(a) das partes 

litigantes intimar ou informar a(s) testemunha(s) arrolada(s), do dia, da 

hora e do local da audiência designada (art. 455, caput e § 1º, NCPC), 

ressalvado os casos do § 4º do art. 455 do mesmo ‘codex’.

Conste a advertência do § 5º, do art. 455 e a informação do art. 463, 

ambos do CPC de 2015. O depoimento prestado em juízo é considerado 

serviço público (art. 463, NCPC).

Intimem-se as partes litigantes por meio de seus procuradores para 

comparecerem em audiência.

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

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 11361 Nr: 1348-61.2000.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hilário Antonio Fantinel Junior, João Paulo Miotto Aires

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hilario Antonio Fantinel Junior - 

OAB:56458 RS, João Paulo Miotto Aires - OAB:48097/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dideron Rodrigues da Silva - 

OAB:3.659/MT, José Arnaldo Janssen Nogueira - OAB:OAB/MT 

19.081, Servio Tulio de Barcelos - OAB:14258-A/MT

 Vistos etc.

Em postulado de fl. 217, a parte exequente requer o levantamento dos 

valores penhorados, em virtude de que a parte devedora foi intimada da 

penhora, todavia, manteve-se inerte.

Da análise dos autos, verifico que em virtude do não pagamento do débito, 

a parte exequente requereu penhora ‘on line’, sendo o pedido deferido, 

bem como restou frutífera a medida (fls. 204/207). Foi determinada a 

intimação da parte executada acerca da penhora, todavia, manteve-se 

inerte, consoante certidão de fl. 216.

DECIDO.

No caso, verifico que a parte devedora foi intimada da penhora, 

entretanto, manteve-se inerte, não oferecendo impugnação, o que 

presume sua concordância tácita, de modo que o deferimento do pedido 

de levantamento dos valores é medida que se impõe.

Nesse sentido:

“PRAZO - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA - Ciência 

inequívoca da penhora "on line" por parte da executada, que peticionou 

nos autos após a sua efetivação - A devedora, no entanto, quedou-se 

inerte, não tendo oferecido impugnação ao cumprimento da sentença - 

Assim, tem-se por preclusa a matéria, tornando-se líquida, certa e exigível 

a dívida - Regular levantamento dos valores penhorados pela credora - 

Recurso provido.” (TJ/SP - AG: 7250416400 SP, Relator: Carlos Lopes, 

Data de Julgamento: 11/08/2008, 18ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 21/08/2008).

Ante o exposto, DEFIRO o pedido de levantamento dos valores.

Com efeito, expeça-se alvará judicial em favor da parte credora na conta 

indicada à fl. 217.

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

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 89837 Nr: 2184-77.2013.811.0005

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rafael Soares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sergio de Souza Machado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Paula Tanssini 

Rodrigues Silva - OAB:10361/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Persio Oliveira Landim - 

OAB:12.295/MT

 Vistos etc.

Visando regularizar o andamento processual, determino a intimação do 

procurador da parte autora para que, em 15 (quinze) dias, compareça em 

cartório e lance sua assinatura na peça (fl. 110), considerando-se 

tratar-se de irregularidade sanável.

Neste sentido:

 "TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL - PETIÇÃO RECURSAL SEM 

ASSINATURA: VÍCIO SANÁVEL - GRATUIDADE DE JUSTIÇA - 

COMPENSAÇÃO DE VERBA HONORÁRIA DEVIDA COM OS VALORES DE 

INDÉBITO A SEREM RESTITUÍDOS: IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE 

PREVISÃO LEGAL. A ausência de assinatura do procurador dos 

apelantes na peça recursal constitui vício sanável e pode ser regularizado 

em momento posterior sem que isso acarrete a nulidade do documento, 

(...)" (TRF - AC 44490 MG 2005.38.00.044490-0 - 7ª T. - 

DESEMBARGADOR FEDERAL LUCIANO TOLENTINO AMARAL).

 Após, venham-me os autos conclusos.

Intime-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 88931 Nr: 1267-58.2013.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Cláudia Gomes Modesto, Gerson Fanaia Pereira, 

Pérsio Oliveira Landim

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Miron Fernandes Dias - 

OAB:10421/MT, Mizael de Souza - OAB:16842/O - MT, Persio Oliveira 

Landim - OAB:12.295/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiane Belinati Garcia 

Lopes - OAB:11877/MT

 Vistos etc.

Em postulado de fl. 379, a parte exequente Dr. Pérsio Oliveira Landim 

requer o levantamento dos valores penhorados, em virtude de que a parte 

devedora foi intimada da penhora, todavia, manteve-se inerte.

Da análise dos autos, verifico que em virtude do não pagamento do débito, 

a parte exequente Dr. Pérsio Oliveira Landim, requereu penhora ‘on line’, 

sendo o pedido deferido, bem como restou frutífera a medida (fls. 

364/368). Foi determinada a intimação da parte executada acerca da 

penhora, todavia, manteve-se inerte, consoante certidão de fl. 376.

DECIDO.

No caso, verifico que a parte devedora foi intimada da penhora, 

entretanto, manteve-se inerte, não oferecendo impugnação, o que 

presume sua concordância tácita, de modo que o deferimento do pedido 

de levantamento dos valores é medida que se impõe.

Nesse sentido:

“PRAZO - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA - Ciência 

inequívoca da penhora "on line" por parte da executada, que peticionou 

nos autos após a sua efetivação - A devedora, no entanto, quedou-se 

inerte, não tendo oferecido impugnação ao cumprimento da sentença - 

Assim, tem-se por preclusa a matéria, tornando-se líquida, certa e exigível 

a dívida - Regular levantamento dos valores penhorados pela credora - 

Recurso provido.” (TJ/SP - AG: 7250416400 SP, Relator: Carlos Lopes, 

Data de Julgamento: 11/08/2008, 18ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 21/08/2008).

Por outro lado, verifico que já foi expedido Alvará Judicial em favor do 

perito (fl. 351), contudo, a tentativa da penhora 'on line', acerca do valor 
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devido remanescente, ao perito, foi infrutífera, conforme extrato de busca 

via Bacenjud de fls. 360360verso.

Ante o exposto, DEFIRO o pedido de levantamento dos valores.

Com efeito, expeça-se alvará judicial em favor da parte credora Dr. Pérsio 

Oliveira Landim, na conta indicada à fl. 363.

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

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 32942 Nr: 1211-35.2007.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sonio Aramis dos Santos Blauth, Luciede do 

Bomfim Blauth, Manoel Cícero de Lima, Luci Jane Pereira de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:OAB/PR 22.819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - 

OAB:OAB/MT 17.980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT, Ellen Cristina de Barros - OAB:11421/MT, Helton 

George Ramos - OAB:11237-A, Paulo Rogério de Souza Milléo - 

OAB:6110-A, Sergio Guaresi do Santo - OAB:6.112-A MT

 Ante o exposto, DEFIRO o pedido e determino o levantamento do valor de 

R$ 10.361,64, penhorado em favor do devedor Sr. Sônio Aramis dos 

Santos Blauth.Intime-se a parte executada para informar os dados 

pessoais e da conta bancária para possível expedição do Alvará 

Judicial.Aportando as informações, expeça-se Alvará Judicial em favor do 

devedor Sr. Sônio Aramis dos Santos Blauth.Sem prejuízo do exposto, 

certifique-se acerca da intimação da decisão de fls. 217/224 dos demais 

devedores.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Às 

providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 94347 Nr: 2039-84.2014.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carmesina Ribeiro da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Cetelem S/A ( Banco BGN )

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Figueiredo - 

OAB:7627-A, Rodrigo Schwab Mattozo - OAB:5.849

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felipe Gazola Vieira 

Marques - OAB:16846-A

 Vistos etc.

Em postulado de fls. 364/365 a parte demandada não concorda com os 

valores cobrados pelo perito.

Por outro lado, a parte autora concorda com a proposta do valor a ser 

pago pelo 'expert'.

Pois bem, o valor dos honorários indicado pelo perito, a meu ver, não está 

elevado, considerando-se a complexidade do trabalho a ser 

desempenhado.

Ora, levando-se em consideração as exigências técnicas e profissionais 

relativas à realização da perícia, bem como o zelo e o tempo de trabalho 

que o caso requer, a verba honorária pericial deve ser mantida conforme 

a proposta do perito em R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais).

Nesse sentido:

“EMENTA: HONORÁRIOS PERICIAIS - FIXAÇÃO DO VALOR - 

COMPLEXIDADE - MODERAÇÃO. A fixação dos honorários periciais 

honorários periciais deve levar em consideração o tempo a ser 

despendido para a realização da prova técnica e a natureza, o local e a 

complexidade do trabalho a ser desenvolvido, visando a justa 

remuneração do perito.” (TJ/MG - Agravo De Instrumento N° 

1.0145.07.400100-2/001, 15ª Câmara Cível, Dês. Relator Maurílio Gabriel, 

DJ 05/12/2008).

Ante o exposto, mantenho a proposta dos honorários periciais no valor de 

R$ 4.200,00.

Intime-se a parte demandada para depositá-los no prazo de 05 (cinco) 

dias.

Aportando o pagamento, voltem-me os autos conclusos para expedição 

de Alvará Judicial em favor do perito, para que ele possa iniciar os 

trabalhos.

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

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 100667 Nr: 1764-04.2015.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Waldevino Barbosa

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Persio Oliveira Landim - 

OAB:12.295/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:12.208-A

 Vistos etc.

Em postulado de fls. 152/153 a parte demandada não concorda com os 

valores cobrados pelo perito.

Pois bem, o valor dos honorários indicado pelo perito, a meu ver, não está 

elevado, considerando-se a complexidade do trabalho a ser 

desempenhado.

Ora, levando-se em consideração as exigências técnicas e profissionais 

relativas à realização da perícia, bem como o zelo e o tempo de trabalho 

que o caso requer, a verba honorária pericial deve ser mantida conforme 

a proposta do perito em R$ 4.900,00 (quatro mil e novecentos reais).

Nesse sentido:

“EMENTA: HONORÁRIOS PERICIAIS - FIXAÇÃO DO VALOR - 

COMPLEXIDADE - MODERAÇÃO. A fixação dos honorários periciais 

honorários periciais deve levar em consideração o tempo a ser 

despendido para a realização da prova técnica e a natureza, o local e a 

complexidade do trabalho a ser desenvolvido, visando a justa 

remuneração do perito.” (TJ/MG - Agravo De Instrumento N° 

1.0145.07.400100-2/001, 15ª Câmara Cível, Dês. Relator Maurílio Gabriel, 

DJ 05/12/2008).

Ante o exposto, mantenho a proposta dos honorários periciais no valor de 

R$ 4.900,00.

Intime-se a parte demandada para depositá-los no prazo de 05 (cinco) 

dias.

Aportando o pagamento, voltem-me os autos conclusos para expedição 

de Alvará Judicial em favor do perito, para que ele possa iniciar os 

trabalhos.

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

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 103439 Nr: 3178-37.2015.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabiana Krohling de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:OAB/MT 19.081, Servio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Aguarde-se o julgamento dos autos em apenso.

Após, voltem os autos conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 122540 Nr: 4369-49.2017.811.0005

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Keila Anacleto de Abreu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A, Fabiana Krohling de 

Souza, Alexsandro Giovani de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Angelica Rodrigues Maciel - 

OAB:10.862/OAB MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:OAB/MT 19.081, Servio Tulio de Barcelos - 
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OAB:14258-A/MT

 Vistos etc.

Intime-se a parte embargante para colacionar aos autos termo de penhora 

e avaliação do processo de cód. 101485, bem como para informar se a 

parte embargada se trata de Banco do Brasil ou Banco de Lage Landen 

Brasil S/A, no prazo de 05 dias.

Por fim, certifique a gestora se estes autos foram apensados 

corretamente nos autos de cód. 103439.

Intime-se. Cumpra-se.

Após, voltem os autos conclusos.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 93925 Nr: 1795-58.2014.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Djeine Vançan Martins, Paulo Sergio Vançan, Reginaldo 

Vançan

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Montina Transportes Ltda, Yasuda Maritima 

Seguros S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT, Felipe Augusto Stuker - OAB:15536-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jacó Carlos Silva Coelho - 

OAB:OAB/MT 15013, Ricardo Moraes Alvim - OAB:130.710/MG, 

Wolney Moraes Alvim - OAB:136.883/MG

 Vistos etc.

DEFIRO o pedido de fl. 352.

Por versar a causa sobre direitos que admitem transação, designo 

audiência de conciliação para o dia 13 de fevereiro de 2019, às 

16:00horas.

Encaminhem-se os autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania (CEJUSC).

Conste a advertência do não comparecimento injustificado das partes à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado (art. 334, § 8º, do CPC).

Intimem-se as partes por meio de seus procuradores.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 98979 Nr: 1092-93.2015.811.0005

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alencar José Roewer, Gerson Luiz Dal ' Castel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centro Norte Insumos Agrícolas Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilberto Donizeti Capeleto - 

OAB:10471/MT, Gildo Capeletto - OAB:7288-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiano Pizzatto - 

OAB:5082/MT, Marco Aurelio Piacentini - OAB:7170-A, Verônica 

Wegermann - OAB:13229-B

 Vistos etc.

Intime-se a parte requerida para juntar carta de preposto, no prazo de 03 

(três) dias.

Após, voltem os autos conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 131569 Nr: 3530-87.2018.811.0005

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nayara Pessoa da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ceval Centro Oeste S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELI LINO SAIBO - OAB:3326/sc

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Osmar Schneider - 

OAB:2152-B/MT

 Vistos etc.

Faculto ao autor a emenda da inicial para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

juntar aos autos declaração de imposto de renda, com intuito de 

comprovar impossibilidade de pagamento de custas.

Decorrido o prazo ‘in albis’, certifique-se e venham-me os autos 

conclusos.

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

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 131572 Nr: 3533-42.2018.811.0005

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Naldire Cechetti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ceval Centro Oeste S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELI LINO SAIBO - OAB:3326/sc

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Osmar Schneider - 

OAB:2152-B/MT

 Vistos etc.

Faculto ao autor a emenda da inicial para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

juntar aos autos declaração de imposto de renda, com intuito de 

comprovar impossibilidade de pagamento de custas.

Decorrido o prazo ‘in albis’, certifique-se e venham-me os autos 

conclusos.

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

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 121888 Nr: 4038-67.2017.811.0005

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Daniel Pires do Prado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Olvepar da Amazônia S/A Ind. e Comércio - 

Massa Falida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Aparecida de Oliveira - 

OAB:338814, Diego Fernandes de Assis - OAB:OAB/MT 20231/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Oliveira Castro - 

OAB:9237/MT, Pedro Paulo Peixoto da Silva Junior - OAB:12007/MT

 Vistos etc.

De início, DEFIRO a justiça gratuita à parte embargante.

Recebo a inicial e seus respectivos documentos.

Ouça-se a parte embargada, por intermédio de seu(sua) procurador(a), 

para, no prazo legal, apresentar impugnação aos embargos.

 Aportando a contestação, vistas ao embargante.

Após venham-me os autos conclusos para deliberação.

 Intimem-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 132216 Nr: 3780-23.2018.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mario Igor de Carvalho Monteiro

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mizael de Souza - OAB:16842/O 

- MT, Persio Oliveira Landim - OAB:12295

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 Ante o exposto, DEFIRO a medida de urgência pleiteada pela parte autora 

e DETERMINO que a demandada exclua o nome do requerente nos órgãos 

de restrições de crédito em relação a dívida descrita na inicial, sob pena 

de multa de R$ 1.000,00 (hum mil reais).Designo audiência de conciliação e 

mediação para o dia 27 do mês de fevereiro de 2019, às 

14h:30minutos.Intimem-se as partes litigantes por meio de seus 

procuradores para comparecerem em audiência.Encaminhem-se os autos 

ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), para 

realização do ato, nos termos do artigo 334 e seguintes do Novo Código 
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de Processo Civil.Alcançada a composição entre os litigantes, conclusos 

para homologação.Caso não alcançada a composição em audiência, a 

parte demandada deverá sair da audiência para querendo, e no prazo 

legal, apresentar resposta, devendo constar no mandado a advertência 

constante no artigo 344 do Novo Código de Processo Civil.Em 

manifestando-se os litigantes, expressamente o desinteresse na 

composição consensual (art. 334, § 4º, inciso I, NCPC), não haverá a 

realização da audiência, e nesse caso, a parte demandada deverá, no 

prazo legal, apresentar resposta, devendo, ainda, constar no mandado a 

advertência constante no artigo 344 do Novo Código de Processo 

Civil.Aportando a resposta, à impugnação em 15 (quinze) dias ou, se 

transcorrido ‘in albis’ o prazo, certifique-se. Existindo preliminares 

venham-me os autos conclusos, caso contrário intimem-se as partes para 

que especifiquem, com precisão, no prazo comum de 15 (quinze) dias, as 

provas que efetivamente pretendem produzir, em audiência de instrução e 

julgamento.Após, voltem-me os autos conclusos, para que o processo 

seja saneado, momento em que serão fixados os pontos controvertidos e 

designada audiência de instrução e julgamento, isso tudo sem prejuízo de 

julgamento antecipado da lide.Conste a advertência do não 

comparecimento injustificado das partes à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com 

multa de até dois por cento da van(...)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 98449 Nr: 817-47.2015.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Cláudio Pedrini, Leomar Dionísio Pedrini, Laércio 

João Pedrini, Agropecuária Rio Verde Ltda, Celio Vicensi

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:20495-A

 Vistos etc.

Em postulado de fls. 310/312 a parte autora não concorda com os valores 

cobrados pelo perito.

Por outro lado, a parte demandada concorda com a proposta do valor a 

ser pago pelo 'expert'.

O perito apresentou sua manifestação (fls. 314/314), detalhando os 

trabalhos a serem realizado, motivo pelo valor sugerido dos honorários 

periciais.

Pois bem, o valor dos honorários indicado pelo perito, a meu ver, não está 

elevado, considerando-se a complexidade e a quantidade do trabalho a 

ser desempenhado.

Ora, levando-se em consideração as exigências técnicas e profissionais 

relativas à realização da perícia, bem como o zelo e o tempo de trabalho 

que o caso requer, a verba honorária pericial deve ser mantida conforme 

a proposta do perito em R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais).

Nesse sentido:

“EMENTA: HONORÁRIOS PERICIAIS - FIXAÇÃO DO VALOR - 

COMPLEXIDADE - MODERAÇÃO. A fixação dos honorários periciais 

honorários periciais deve levar em consideração o tempo a ser 

despendido para a realização da prova técnica e a natureza, o local e a 

complexidade do trabalho a ser desenvolvido, visando a justa 

remuneração do perito.” (TJ/MG - Agravo De Instrumento N° 

1.0145.07.400100-2/001, 15ª Câmara Cível, Dês. Relator Maurílio Gabriel, 

DJ 05/12/2008).

Ante o exposto, mantenho a proposta dos honorários periciais no valor de 

R$ 24.000,00, em virtude da complexidade e da quantidade do trabalho a 

ser desempenhado pelo ‘expert’.

Intime-se a parte autora para depositá-los no prazo de 05 (cinco) dias.

Aportando o pagamento, voltem-me os autos conclusos para expedição 

de Alvará Judicial em favor do perito, para que ele possa iniciar os 

trabalhos.

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

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 112657 Nr: 4048-48.2016.811.0005

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamantos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Flávio da Costa Aguiar

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Raphael Neves Costa - 

OAB:12411-A, Ricardo Neves Costa - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Da análise dos autos, verifico que a parte autora não pretende efetuar o 

pagamento do complemento da diligência efetuada pelo Oficial de Justiça, 

apesar de várias vezes intimadas para efetuar o referido pagamento do 

valor devido.

Assim sendo, o Oficial de Justiça deve pleitear o que de direito.

Após, arquivem-se os autos com as anotações pertinentes.

Intimem-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 45522 Nr: 2179-60.2010.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.Vale - Cooperativa Agroindustrial

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sedenir Mori, Wellington Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Araúz Filho - 

OAB:PR/27.171, Edgar Kindermann Spek - OAB:23.539/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Batista de Almeida - 

OAB:20758

 Vistos etc.

Expeça-se Alvará Judicial conforme determinado nos autos.

Sem prejuízo do exposto intime-se a parte exequente para juntar nos 

autos a planilha atualizada do débito.

Aportando a planilha, voltem-me conclusos para a análise do pedido de fl. 

256.

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

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 128280 Nr: 2215-24.2018.811.0005

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdecir Capitânio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gram Comércio de Produtos Agrícolas Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Dorival de Mattos - 

OAB:13477-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kamilla Espindola Ferreira - 

OAB:17746/MT

 Vistos etc.

Pelo presente tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência, a fim de 

prestar informações relativamente ao Agravo de Instrumento acima 

mencionado, nos termos do § 1º do art. 1.018 do CPC de 2015.

Trata-se de Ação de Embargos de Terceiro ajuizado por Valdecir Capitânio 

em desfavor de Gram Comércio de Produtos Agrícolas Ltda ME.

A decisão de fls. 518/519, deferiu o pedido liminar suspendendo as 

medidas constritivas do bem litigioso objeto dos embargos (100has do 

imóvel matriculado sob nº 25.628 – RGI da Comarca de Diamantino/MT), até 

a definição do mérito dos embargos de terceiro, com respaldo na 

documentação juntada nos autos em que o embargante comprova ter 

adquirido o bem que foi penhorado através de contrato de compra e venda 

e, a parte exequente tinha ciência da existência do referido contrato.

Mantenho a decisão por seus próprios fundamentos.

Informo que a parte agravante cumpriu a obrigação estabelecida pelo art. 

1.018 do CPC.

Sendo o que me cumpria informar, apresento a Vossa Excelência meus 

respeitosos cumprimentos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 98781 Nr: 973-35.2015.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Ouro Verde de Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vanderson Eudes de Souza Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Assis Rosa - 

OAB:OAB/MT 19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o Credor para manifestar acerca da Certidão de fls. 113, no prazo 

de 05 (cinco) dias.

CERTIDÃO DE FLS. 113:

"Certifico que DECORREU O PRAZO do Edital de Citação de fls. 107 

publicado no DJE nº 10368 no dia 30/10/2018 e em jornal de circulação 

estadual no dia 22/11/2018.

Certifico ainda que DECORREU O PRAZO DE 15 DIAS para que o requerido 

efetuasse o pagamento do valor devido ou apresentasse embargos 

monitórios. "

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 43890 Nr: 555-73.2010.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamantos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Odenis Rodrigues da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ionéia Ilda Veroneze - 

OAB:9070-A, José Carlos Skrzyszowski Junior - OAB:16168-A / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o Credor para juntar a planilha atualizada do débito do débito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, em conformidade com a decisão de fls. 139.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 112365 Nr: 3884-83.2016.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Ouro Verde de Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Neila Fatima de Almeida, Kleber dos Santos 

Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Assis Rosa - OAB:12809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a Credora para manifestar quanto a Certidão de fls. 122, no prazo 

de 05 (cinco) dias.

CERTIDÃO DE FLS. 122.

"Certifico que, os executados foram intimados da penhora on-line de fls. 

104/107, conforme certidão do Sr. Oficial de Justiça de fls. 121, deixando 

decorrer o prazo sem nada reque "

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34694 Nr: 2919-23.2007.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Irajá Rezende de Lacerda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dalgomar Importação e Exportação de 

Produtos Agropecuários L

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Irajá Rezende de Lacerda - 

OAB:11.987/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Euripes Gomes Pereira - 

OAB:3738, RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - OAB:OAB/MT 9764-A

 Intimo o Devedor para manifestar quanto a Penhora e avaliação de fls. 

5727/5744, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 102081 Nr: 2506-29.2015.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joaquim Casetta Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Henrique Burin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gildo Capeletto - OAB:7288-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Wagner Santana Vaz 

- OAB:14783/MT

 Intimo o Credor para juntar a planilha atualizada do débito do débito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, em conformidade com a decisão de fls. 161.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 44373 Nr: 1039-88.2010.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vilson Rotilli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Laert Sia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vinicius Dall Comune Hunhoff - 

OAB:OAB/MT 10453

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Corral Morales - 

OAB:7.641, Ricardo Basso - OAB:12.739

 Intimo o Credor para, querendo, manifestar quanto a exceção de 

pré-executividade de fls. 445/450, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 29777 Nr: 946-67.2006.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Altrão, José Carlos Altrão, Maria 

Aparecida de Souza Oliveira Altrão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Inaldo Xavier de Siqueira 

Santos Neto - OAB:9270/MT, Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT, Saionara Mari - OAB:5225/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o Credor para manifestar acerca da Certidão de fls. 231, no prazo 

de 05 (cinco) dias.

CERTIDÃO DE FLS. 231:

"Certifico que compulsando os autos constatei que foi expedida Carta 

Precatória para Comarca de São José do Rio Claro-MT, com a finalidade de 

PENHORA/AVALIAÇÃO. Certifico ainda, que a referida CP foi devolvida às 

fls. 226/230, somente com a efetivação da avaliação pelo Sr. Oficial de 

Justiça daquela Comarca, e confirmação via telefone coma Gestora da 

Vara Sra. Margareth Dias de Castro. "

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 44359 Nr: 1025-07.2010.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aline Mendes de Arruda

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

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eder Pereira de Assis - 

OAB:8066/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez - 

OAB:8506-A

 Intimo o autora para manifestar quanto a informação do Perito de fls. 218, 

no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 108660 Nr: 1880-73.2016.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Via Fértil Produtos Agropecuários Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Orlando Mariussi, Ana Rosa Dos Santos 

Mriussi, Miriana Emanuela Mariussi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio de Mello - 

OAB:13188/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aparecido Batista dos 

Santos - OAB:3881/MT

 Intimo o Exequente para, querendo, manifestar quanto a exceção de 

pré-executividade de fls. 131/260, no prazo de 15 (quinze) dias.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039412/12/2018 Página 210 de 855



 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 598 Nr: 417-34.1995.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa Agrícola Mista Vale do Piquiri Ltda - 

Coopervale

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Sergio Vançan, Wagner Capeletto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Araúz Filho - 

OAB:PR/27.171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ricardo Cesar Gardiollo - 

OAB:16.844, Rui Barbosa Gamon - OAB:7763

 Intimo o Credor para manifestar acerca da devolução da Carta Precatória 

de fls. 656/700, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 32422 Nr: 712-51.2007.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jodemar Capeleto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:OAB/MS13.994-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Wagner Santana Vaz 

- OAB:14783/MT

 Intimo o Credor para manifestar acerca das Atas Negativas de 1º e 2º 

Leilões de fls. 257/258, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 26652 Nr: 905-37.2005.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.Vale - Cooperativa Agroindustrial

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arduino dos Santos, Claudinei dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Araúz Filho - 

OAB:PR/27.171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT

 Intimo a Credora para dar andamento ao feito, requerendo o que entender 

de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 96732 Nr: 21-56.2015.811.0005

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: André Luiz Arias, Marjorie Arias, Luiz Nei Arias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Maria da Silva, Edith Pereira da Silva.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edir Braga Júnior - 

OAB:4735/MT, João Roberto Ziliani - OAB:MT/ 644

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo os Autores para manifestarem acerca da devolução da Carta 

Precatória de fls. 136/139, por falta de pagamento de diligência, no prazo 

de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 5924 Nr: 140-18.1995.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Resino, Antônio Resino Neto, Eder Resino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Italo Domicio Borba - 

OAB:MT/5208, MIKLAEL DANELICHEN DE OLIVEIRA RODRIGUES - 

OAB:17889/O

 Intimo o Credor para manifestar acerca da Certidão de fls. 360, no prazo 

de 05 (cinco) dias.

CERTIDÃO DE FLS. 360:

"Certifico que a parte executada foi intimada para se manifestar acerca da 

pesquisa BACENJUD de fls. 351/355, às fls. 357, via DJE nº 10365, 

publicado na data de 25/10/2018, porém ate a presente data manteve-se 

inerte. "

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 13149 Nr: 1089-32.2001.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carmen Salton Reis - Espólio, Ana Amélia 

Salton Reis, Jacira Salton Reis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:OAB/PR 22.819, Gustavo Amato Pissini - OAB:13842-A, Gustavo 

Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:OAB/MT 17.980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eliane Moreira da Cunha - 

OAB:2296-E, Jacira Salton Reis - OAB:7617-0

 Intimo o Credor para manifestar acerca da devolução da Carta Precatória 

e Certidão de fls. 431, no prazo de 05 (cinco) dias.

2ª Vara Cível

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 112454 Nr: 3935-94.2016.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernando Gomes de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de:CITAÇÃO

Prazo:15

Intimando:Denunciado(a): Fernando Gomes de Souza Filiação: José 

Fernando Gomes e Benvinda Maria de Souza, data de nascimento: 

30/06/1982, brasileiro(a), natural de Rosario oeste-MT, casado(a), 

pedreiro, Endereço: Rua das Cerejeiras, 1570 W, Bairro: Bela Vista, 

Cidade: Nova Mutm-MT

Finalidade:CITAÇÃO DO DENUNCIADO, acima qualificado, atualmente em 

lugar INCERTO E NÃO SABIDO, em conformidade com o despacho e 

resumo da denúncia, abaixo transcritos, para, NO PRAZO DE 10 (DEZ) 

DIAS, RESPONDER À ACUSAÇÃO POR ESCRITO, nos termos do artigo 

396-A do CPP. 2 - INTIMAÇÃO DO DENUNCIADO, para informar se 

pretende constituir advogado para patrocinar a sua defesa ou declarar 

quanto a impossibilidade financeira de constituir um profissional, nesta 

hipótese fica, desde já, nomeado Defensor Público que deverá ser 

intimado para apresentar a Defesa Prévia no prazo legal.

“Art. 396-A. Na resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar 

tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, 

especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as 

e requerendo sua intimação, quando necessário."

Resumo da inicial:Trata -se de ação penal referente a denuncia oferecida 

pelo Ministério Público em desfavor de Fernando Gomes de Souza. Consta 

no incluso inquérito policial que no dia 27/2/2016, por volta 22h, na Rua 01, 

Bom Jesus, Bairro: Novo Diamantino, nesta cidade de Diamantino - MT, o 

denunciado ciente de sua ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, 

ocultou em proveito proprio e alheio, uma TV LCD, da marca samsung, de 

cor preta, 40 polegadas e um Notebook, da marca samsung, cor preta, que 

sabia serem produtos de crime pertencente a Vítima Ismael Santana de 

Oliveira, sendo denunciado como incurso no artigo 180, caput, do Código 

Penal.

Decisão/Despacho:I – A denúncia deve expor de forma individualizada a 

conduta do acusado, com a qualificação deste ou esclarecimentos pelos 

quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, se necessário, o 

rol de testemunhas preenchendo, assim, os requisitos do artigo 41 do 

Código de Processo Penal (Artigo 41. A denúncia ou queixa conterá a 

exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a 

qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa 

identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das 
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testemunhas). É necessário, apenas, que de sua leitura se possa 

vislumbrar todos os elementos indispensáveis à existência de crime em 

tese, de modo a permitir o devido processo legal, como cláusula de 

garantia que é para a proteção dos direitos do cidadão frente ao Estado 

proporcionando um processo justo e eqüitativo (Constituição Federal – 

Artigo 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 

natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no 

País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 

segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) LV - aos litigantes, 

em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são 

assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a 

ela inerentes;). Por sua vez, a denúncia somente pode ser rejeitada 

quando restar comprovado sua manifesta inépcia, faltar pressuposto 

processual ou condição para o exercício da ação penal ou, ainda, faltar 

justa causa para o exercício dessa ação (Código de Processo Penal – 

Artigo 395. A denúncia ou queixa será rejeitada quando: I - for 

manifestamente inepta; II - faltar pressuposto processual ou condição para 

o exercício da ação penal; ou III - faltar justa causa para o exercício da 

ação penal). Em resumo, caso se encontre presente alguma das situações 

alhures mencionadas a denúncia deve ser rejeitada de plano, porém, 

também é certo afirmar que isso deve ser verificável desde logo e sem a 

necessidade de produção probatória. Partindo desses pressupostos, 

observo que a denúncia preenche os requisitos do mencionado artigo 41 

do Código de Processo Penal restando, ainda, comprovado a materialidade 

do crime e que há, pelo menos por enquanto, um suporte probatório mínimo 

(elementos constantes do inquérito policial) de forma que surgem indícios 

em relação a autoria imputada ao acusado. Ressalto que não é verificável, 

de plano, nenhuma das situações previstas nos incisos I à III do artigo 395 

do Código de Processo Penal. De efeito, o juízo positivo de admissibilidade 

da acusação penal deve ser analisado em relação à presença da 

materialidade do crime e de indícios de autoria considerando, portanto, um 

substrato fático probatório mínimo e suficiente para o recebimento da 

denúncia, exatamente como ocorre no caso dos autos (Nesse sentido: 

Inq. 2578/PA – Relator: Min. Ricardo Lewandowski – julgamento: 

06/08/2009 – Órgão Julgador: Tribunal Pleno/STF). Posto isso, recebo a 

denúncia, na forma do que prevê o artigo 396 do Código de Processo 

Penal (artigo 396. Nos procedimentos ordinário e sumário, oferecida a 

denúncia ou queixa, o juiz, se não a rejeitar liminarmente, recebê-la-á e 

ordenará a citação do acusado para responder à acusação, por escrito, 

no prazo de 10 (dez) dias). II – Proceda a citação do acusado para que 

responda a acusação, por escrito, no prazo de 10 dias, ficando ciente 

que: - na resposta poderá argüir preliminares e alegar tudo o que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e 

requerendo sua intimação, quando necessário (Artigo 396-A, do Código 

de Processo Penal). Não apresentada a resposta no prazo legal, ou se o 

acusado, citado, não constituir defensor, será nomeado um para 

patrocinar sua defesa (§ 2º. do artigo 396-A do Código de Processo 

Penal); - o processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou 

intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem 

motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência, não comunicar 

o novo endereço ao juízo (artigo 367 do Código de Processo Penal).

III – Defiro os pedidos formulados na cota ministerial. IV – Dê-se ciência ao 

Ministério Público. Diamantino/MT, 13 de fevereiro de 2017. Gerardo 

Humberto Alves Silva Junior Juiz de Direito

Nome do Servidor (digitador):Patrícia Ferreira Vargas

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 95473 Nr: 2747-37.2014.811.0005

 AÇÃO: Processo Especial de Leis Esparsas->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ricardo Medina Arguilhera

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO

Prazo:15

Intimando:Denunciado(a): Ricardo Medina Arguilhera, Rg: 001963029 SSP 

MS Filiação: Ivan Arguilhera e Brígida Medina Arguilhera, data de 

nascimento: 04/12/1990, brasileiro(a), natural de Itahum-MS, solteiro(a), 

serviços gerais, Endereço: Antonio Alves Ferreira 999, Cidade: 

Maracajú-MS

Finalidade:CITAÇÃO DO DENUNCIADO, acima qualificado, atualmente em 

lugar INCERTO E NÃO SABIDO, em conformidade com o despacho e 

resumo da denúncia, abaixo transcritos, para, NO PRAZO DE 10 (DEZ) 

DIAS, RESPONDER À ACUSAÇÃO POR ESCRITO, nos termos do artigo 

396-A do CPP. 2 - INTIMAÇÃO DO DENUNCIADO, para informar se 

pretende constituir advogado para patrocinar a sua defesa ou declarar 

quanto a impossibilidade financeira de constituir um profissional, nesta 

hipótese fica, desde já, nomeado Defensor Público que deverá ser 

intimado para apresentar a Defesa Prévia no prazo legal.

“Art. 396-A. Na resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar 

tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, 

especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as 

e requerendo sua intimação, quando necessário."

Resumo da inicial:Trata -se de ação penal referente à denuncia oferecida 

pelo Ministério Público em desfavor de Ricardo Medina Arguilhera. Consta 

no incluso Inquérito Policial que no dia 9/2/2014, por volta das 13h00min, 

na rodovia 364, Km 596, Posto Gil, neste município de Diamantino - MT, o 

denunciado, com consciência e vontade, conduziu o veículo automotor, 

qual seja um caminhão VW6.90, placa JYO 4246, de cor vermelha, sem 

devida autorização para dirigir ou habilitação, gerando perigo de dano, 

estando ainda embriagado com sua capacidade psicomotora alterada em 

razão da infuência de álcool, na medida em que tinha concentração 

superior a 6 (seis) decigramas de álcool por litro de sangue, sendo 

denunciado como incurso no artigo 306, caput, e § 1º, I e art. 309, todos 

da Lei nº 9.503/97, em concurso formal (art. 70 do Código Penal).

Decisão/Despacho:Autos n. 2747-37.2014.811.0005

I – A denúncia deve expor de forma individualizada a conduta do acusado, 

com a qualificação deste ou esclarecimentos pelos quais se possa 

identificá-lo, a classificação do crime e, se necessário, o rol de 

testemunhas preenchendo, assim, os requisitos do artigo 41 do Código de 

Processo Penal (Artigo 41. A denúncia ou queixa conterá a exposição do 

fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do 

acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a 

classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas). É 

necessário, apenas, que de sua leitura se possa vislumbrar todos os 

elementos indispensáveis à existência de crime em tese, de modo a 

permitir o devido processo legal, como cláusula de garantia que é para a 

proteção dos direitos do cidadão frente ao Estado proporcionando um 

processo justo e equitativo (Constituição Federal – Artigo 5º Todos são 

iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se 

aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do 

direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos 

termos seguintes: (...) LV - aos litigantes, em processo judicial ou 

administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório 

e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;).

Por sua vez, a denúncia somente pode ser rejeitada quando restar 

comprovado sua manifesta inépcia, faltar pressuposto processual ou 

condição para o exercício da ação penal ou, ainda, faltar justa causa para 

o exercício dessa ação (Código de Processo Penal – Artigo 395. A 

denúncia ou queixa será rejeitada quando: I - for manifestamente inepta; II 

- faltar pressuposto processual ou condição para o exercício da ação 

penal; ou III - faltar justa causa para o exercício da ação penal). Em 

resumo, caso se encontre presente alguma das situações alhures 

mencionadas a denúncia deve ser rejeitada de plano, porém, também é 

certo afirmar que isso deve ser verificável desde logo e sem a 

necessidade de produção probatória.

Partindo desses pressupostos, observo que a denúncia preenche os 

requisitos do mencionado artigo 41 do Código de Processo Penal restando, 

ainda, comprovado a materialidade do crime e que há, pelo menos por 

enquanto, um suporte probatório mínimo (elementos constantes do 

inquérito policial) de forma que surgem indícios em relação a autoria 

imputada ao acusado. Ainda, ressalto que não é verificável, de plano, 

nenhuma das situações previstas nos incisos I à III do artigo 395 do Código 

de Processo Penal.

De efeito, o juízo positivo de admissibilidade da acusação penal deve ser 

analisado em relação à presença da materialidade do crime e de indícios 

de autoria considerando, portanto, um substrato fático probatório mínimo e 

suficiente para o recebimento da denúncia, exatamente como ocorre no 

caso dos autos (Nesse sentido: Inq. 2578/PA – Relator: Min. Ricardo 

Lewandowski – julgamento: 06/08/2009 – Órgão Julgador: Tribunal 
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Pleno/STF).

Posto isso, recebo a denúncia, na forma do que prevê o artigo 396, do 

Código de Processo Penal (artigo 396. Nos procedimentos ordinário e 

sumário, oferecida a denúncia ou queixa, o juiz, se não a rejeitar 

liminarmente, recebê-la-á e ordenará a citação do acusado para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias).

II – Proceda a citação do acusado para que responda a acusação, por 

escrito, no prazo de 10 dias. Faça constar do mandado que na resposta o 

acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua 

defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas 

pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua 

intimação, quando necessário (Artigo 396-A, do Código de Processo 

Penal). Faça constar, ainda, que não apresentada a resposta no prazo 

legal, ou se o acusado, citado, não constituir defensor, será nomeado um 

para patrocinar sua defesa (§ 2º. do artigo 396-A, do Código de Processo 

Penal).

III – Defiro a juntada de folha de antecedentes criminais do acusado.

 IV – Dê-se ciência ao Ministério Público.

Diamantino/MT, 01 de junho de 2015.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 120094 Nr: 3315-48.2017.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silvano Soares da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de:CITAÇÃO Prazo:15

Intimando:Denunciado(a): Silvano Soares da Silva, Cpf: 01947921100, Rg: 

18948677 SSP MT Filiação: Silvino Moreira da Silva e Donizete Soares, 

data de nascimento: 03/11/1987, brasileiro(a), natural de Diamantino-MT, 

solteiro(a), garimpeiro, Endereço: Rua Fernando Correa da Costa, 343, 

Bairro: Planalto, Cidade: Alto Paraguai-MT

Denunciado(a): Silvano Soares da Silva, Cpf: 01947921100, Rg: 18948677 

SSP MT Filiação: Silvino Moreira da Silva e Donizete Soares, data de 

nascimento: 03/11/1987, brasileiro(a), natural de Diamantino-MT, 

solteiro(a), garimpeiro, Endereço: Rua Fernando Correa da Costa, 343, 

Bairro: Planalto, Cidade: Alto Paraguai-MT

Finalidade:CITAÇÃO DO DENUNCIADO, acima qualificado, atualmente em 

lugar INCERTO E NÃO SABIDO, em conformidade com o despacho e 

resumo da denúncia, abaixo transcritos, para, NO PRAZO DE 10 (DEZ) 

DIAS, RESPONDER À ACUSAÇÃO POR ESCRITO, nos termos do artigo 

396-A do CPP. 2 - INTIMAÇÃO DO DENUNCIADO, para informar se 

pretende constituir advogado para patrocinar a sua defesa ou declarar 

quanto a impossibilidade financeira de constituir um profissional, nesta 

hipótese fica, desde já, nomeado Defensor Público que deverá ser 

intimado para apresentar a Defesa Prévia no prazo legal.

“Art. 396-A. Na resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar 

tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, 

especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as 

e requerendo sua intimação, quando necessário."

Resumo da inicial:Trata -se de ação penal interposta pelo Ministério Público 

em desfavor de Silvano Soares da Silva. Consta no incluso Inquérito 

Policial que no dia 12/8/2017, por volta das 19h40min, na avenida Marechal 

Rondon, 14, Centro, Alto Paraguai - MT, o denunciado ciente da ilicitude e 

reprovabilidade de sua conduta, conduziu veiculo automotor com a 

capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, sendo 

denunciado como incurso no artigo 306, § 1º, inciso II da Lei nº 9.503/97.

Decisão/Despacho:I – A denúncia deve expor de forma individualizada a 

conduta do acusado, com a qualificação deste ou esclarecimentos pelos 

quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, se necessário, o 

rol de testemunhas preenchendo, assim, os requisitos do artigo 41 do 

Código de Processo Penal (Artigo 41. A denúncia ou queixa conterá a 

exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a 

qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa 

identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das 

testemunhas). É necessário, apenas, que de sua leitura se possa 

vislumbrar todos os elementos indispensáveis à existência de crime em 

tese, de modo a permitir o devido processo legal, como cláusula de 

garantia que é para a proteção dos direitos do cidadão frente ao Estado 

proporcionando um processo justo e equitativo (Constituição Federal – 

Artigo 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 

natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no 

País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 

segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) LV - aos litigantes, 

em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são 

assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a 

ela inerentes;). Por sua vez, a denúncia somente pode ser rejeitada 

quando restar comprovado sua manifesta inépcia, faltar pressuposto 

processual ou condição para o exercício da ação penal ou, ainda, faltar 

justa causa para o exercício dessa ação (Código de Processo Penal – 

Artigo 395. A denúncia ou queixa será rejeitada quando: I - for 

manifestamente inepta; II - faltar pressuposto processual ou condição para 

o exercício da ação penal; ou III - faltar justa causa para o exercício da 

ação penal). Em resumo, caso se encontre presente alguma das situações 

alhures mencionadas a denúncia deve ser rejeitada de plano, porém, 

também é certo afirmar que isso deve ser verificável desde logo e sem a 

necessidade de produção probatória. Partindo desses pressupostos, 

observo que a denúncia preenche os requisitos do mencionado artigo 41 

do Código de Processo Penal restando, ainda, comprovado a materialidade 

do crime e que há, pelo menos por enquanto, um suporte probatório mínimo 

(elementos constantes do inquérito policial) de forma que surgem indícios 

em relação a autoria imputada ao acusado. Ainda, ressalto que não é 

verificável, de plano, nenhuma das situações previstas nos incisos I à III 

do artigo 395 do Código de Processo Penal. De efeito, o juízo positivo de 

admissibilidade da acusação penal deve ser analisado em relação à 

presença da materialidade do crime e de indícios de autoria considerando, 

portanto, um substrato fático probatório mínimo e suficiente para o 

recebimento da denúncia, exatamente como ocorre no caso dos autos 

(Nesse sentido: Inq. 2578/PA – Relator: Min. Ricardo Lewandowski – 

julgamento: 06/08/2009 – Órgão Julgador: Tribunal Pleno/STF). Posto isso, 

recebo a denúncia, na forma do que prevê o artigo 396, do Código de 

Processo Penal (artigo 396. Nos procedimentos ordinário e sumário, 

oferecida a denúncia ou queixa, o juiz, se não a rejeitar liminarmente, 

recebê-la-á e ordenará a citação do acusado para responder à acusação, 

por escrito, no prazo de 10 (dez) dias). II – Proceda a citação do acusado 

para que responda a acusação, por escrito, no prazo de 10 dias. Faça 

constar do mandado que na resposta cada acusado poderá arguir 

preliminar e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer 

documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar 

testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando 

necessário (Artigo 396-A, do Código de Processo Penal). Faça constar, 

ainda, que não apresentada à resposta no prazo legal, ou se os 

acusados, citados, não constituírem defensor, será nomeado um para 

patrocinar sua defesa (§ 2º. do artigo 396-A, do Código de Processo 

Penal). III - Defiro a juntada de folha de antecedentes criminais do 

acusado. IV- Dê-se ciência ao Ministério Público. Diamantino/MT, 22 de 

fevereiro de 2018. Gerardo Humberto Alves Silva Junior Juiz de Direito

Nome do Servidor (digitador):Patrícia Ferreira Vargas

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 125053 Nr: 860-76.2018.811.0005

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adão Josias Santana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria Claudia Heming dos 

Santos Lira - OAB:OAB/MT 21.911/0

 Código n. 125053

DESPACHO

Vistos, etc.

Considerando a necessidade de readequar a pauta de audiências da 

Segunda Vara da Comarca de Diamantino/MT, entendo por bem redesignar 

a audiência anteriormente agendada, para o dia 23 de maio de 2019, às 

14h15min.

Procedam-se as intimações e comunicações necessárias.

 Às providências.

Diamantino/MT, 30 de novembro de 2018.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 128437 Nr: 2278-49.2018.811.0005

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Fernando Marques Ramos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sandro Leite dos Santos - 

OAB:7532

 Código n. 128437

DESPACHO

Vistos, etc.

Considerando a necessidade de readequar a pauta de audiências da 

Segunda Vara da Comarca de Diamantino/MT, entendo por bem redesignar 

a audiência anteriormente agendada, para o dia 09 de maio de 2019, às 

15h00min.

Procedam-se as intimações e comunicações necessárias.

 Às providências.

Diamantino/MT, 30 de novembro de 2018.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 127899 Nr: 2013-47.2018.811.0005

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Regivaldo Valentim Miranda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Carlos de Almeida 

Benevides - OAB:8159-A/MT

 Código n. 127899

DESPACHO

Vistos, etc.

Considerando a necessidade de readequar a pauta de audiências da 

Segunda Vara da Comarca de Diamantino/MT, entendo por bem redesignar 

a audiência anteriormente agendada, para o dia 13 de março de 2019, às 

14hrs15min.

Procedam-se as intimações e comunicações necessárias.

 Às providências.

Diamantino/MT, 29/11/ 2018.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 104171 Nr: 187-54.2016.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diego da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO PIMENTA DE 

FARIAS - OAB:2774

 Código n. 104171

DESPACHO

Vistos, etc.

Considerando a necessidade de readequar a pauta de audiências da 

Segunda Vara da Comarca de Diamantino/MT, entendo por bem redesignar 

a audiência anteriormente agendada, para o dia 23 de maio de 2019, às 

16h45min.

Procedam-se as intimações e comunicações necessárias.

 Às providências.

Diamantino/MT, 10 de dezembro de 2018.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 107599 Nr: 1441-62.2016.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcio Angeli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Admilson de Souza Oliveira - 

OAB:21790/O

 Código n. 107599

DESPACHO

Vistos, etc.

Considerando a necessidade de readequar a pauta de audiências da 

Segunda Vara da Comarca de Diamantino/MT, entendo por bem redesignar 

a audiência anteriormente agendada, para o dia 03 de julho de 2019, às 

17h45min.

Procedam-se as intimações e comunicações necessárias.

 Às providências.

Diamantino/MT, 10 de dezembro de 2018.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 107296 Nr: 1307-35.2016.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Domingos Pinto de Miranda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Fernandes de Assis - 

OAB:OAB/MT 20231/O

 Código n. 107296

DESPACHO

Vistos, etc.

Considerando a necessidade de readequar a pauta de audiências da 

Segunda Vara da Comarca de Diamantino/MT, entendo por bem redesignar 

a audiência anteriormente agendada, para o dia 04 de julho de 2019, às 

13h30min.

Procedam-se as intimações e comunicações necessárias.

 Às providências.

Diamantino/MT, 10 de dezembro de 2018.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 109220 Nr: 2195-04.2016.811.0005

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cicero Jose da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO DA SILVA ALMEIDA - 

OAB:16358

 Diante do exposto, e de tudo mais que contém nos autos, DEFIRO o 

pedido, e, em consequência, REVOGO a regressão cautelar do 

reeducando CÍCERO JOSÉ DA SILVA, nos termos do artigo 316 do Código 

de Processo Penal, ressaltando-se que a mesma poderá ser decretada a 

qualquer momento, desde que ocorram os motivos ensejadores da 

referida medida cautelar. Expeça-se ALVARÁ DE SOLTURA, para que o 

reeducando CÍCERO JOSÉ DA SILVA seja colocado imediatamente em 

liberdade, SALVO se por outro motivo estiver preso.Designo audiência de 

justificação para o dia 28/03/2019, às 16h30min.Ciência ao MPE e ao 

advogado constituído. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.Às 

providencias.Diamantino/MT, 10 de dezembro de 2018.RAUL LARA 

LEITEJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 127787 Nr: 1950-22.2018.811.0005

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Publico do Estado do Mato Grosso do Sul

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sirlei Pereira Caxias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriana Pereira Caxias 

Puertes - OAB:OAB/MS 8.231, Camila Soares Caxias - OAB:OAB/MS 
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21.667, Philippe Abuchaim de Ávila - OAB:OAB/MS 17.900

 Código n. 127787

DESPACHO

Vistos, etc.

Considerando a necessidade de readequar a pauta de audiências da 

Segunda Vara da Comarca de Diamantino/MT, entendo por bem redesignar 

a audiência anteriormente agendada, para o dia 23 de maio de 2019, às 

14h00min.

Procedam-se as intimações e comunicações necessárias.

 Às providências.

Diamantino/MT, 30 de novembro de 2018.

 RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 86605 Nr: 2217-04.2012.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Everton José Pacheco Sampaio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Diamantino/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Everton José Pacheco Sampaio 

- OAB:5776/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o patrono do Requerente para que nos termos da sentença de fls., 

187/188 proferida nos Embargos à Execução distribuída sob nº 

2428-35.2015.811.0005 / Código 101918 junte aos autos Calculo 

atualizado como segue:

 1) Incidência dos juros moratórios desde a intimação do devedor para 

efetuar o pagamento no cumprimento de sentença;

 2) Atualização monetária e os juros moratórios sejam atualizados de 

acordo com o INPC, até 30.6.2009, e, após, com os índices oficiais de 

remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança até 

25.3.2015 e, após, IPCA-E

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 110231 Nr: 2737-22.2016.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Itaú Seguros de Auto e Residência S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Diamantino, Gildasio 

Magalhães

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Carlos Van Cleef de 

Almeida Santos - OAB:273.843/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - Unidade 

de Diamantino - OAB:

 Intimo o patrono do Autor da decisão de fls., 84 a seguir transcrita: 

Vistos, etc. Sem prejuízo de eventual julgamento imediato do mérito, 

intimem-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestem 

se pretendem a produção de outras provas, indicando, em caso positivo, a 

PERTINÊNCIA e o OBJETIVO de sua realização, sob pena de preclusão. 

Havendo postulação de produção de prova testemunhal, as partes 

deverão, desde logo, depositar o respectivo rol, providência essa que visa 

concretizar a duração razoável do processo e a economia processual. 

Certifique-se a tempestividade das petições das partes requeridas. Após, 

voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Diamantino/MT, 02 de outubro de 2018. RAUL LARA LEITE Juiz de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 84201 Nr: 3362-32.2011.811.0005

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Diamantino/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Iracema Santana de Pinho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria do Municipio de 

Diamantino - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE DIAMANTINO - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL E CÍVEL

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 PRAZO: 15 DIAS

AUTOS N.º 3362-32.2011.811.0005 cód.84201

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

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: Município de Diamantino/MT

PARTE REQUERIDA: Iracema Santana de Pinho

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Iracema Santana de Pinho, Cpf: 

20683731149 Filiação: Alcides Santana de Matos e Ricarda Ferreira de 

Almeida, brasileiro(a), , Endereço: lugar incerto não sabido

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 07/11/2011

VALOR DA CAUSA: R$ 861,77

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

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

seguir transcrita.

 SENTENÇA: Vistos, etc. Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso 

III, “b” do Novo Código de Processo Civil, HOMOLOGO POR SENTENÇA o 

acordo firmado pelas partes (fls. 43/45) para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos.Sem custas em face da gratuidade.Preclusa a via recursal, 

certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se com as baixas 

necessárias e cautelas de estilo.Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Às providências.Diamantino/MT, 08 de outubro de 2018.RAUL 

LARA LEITE-Juiz de Direito-

Eu, Marilza Aparecida Raimundo Kroling - Técnica Judiciária, digitei.

 Diamantino - MT, 11 de dezembro de 2018.

Heloísa Helena S. Siqueira

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80252 Nr: 2641-17.2010.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espolio de Antonio Celso Riciardi, Roberto Santos 

França

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Secretaria de Fazenda do Estado de Mato 

Grosso ( SEFAZ )

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Vitor Russo Ferreira 

Rocha - OAB:18219

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabio Marcel Vanin Turchiari 

(Procurador do Estado) - OAB:0000

 Intimo o patrono do Autor do retorno dos autos à 1ª Instância para 

querendo manifestar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 126925 Nr: 1628-02.2018.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Destilaria de Álcool Libra Ltda, Libra Etanol 

Participações Societarias Ltda, Espólio de Serafim Adalberto Ticianeli, 

Izelia Ticianeli, Luiz Carlos Ticianelli, Luiz Carlos Ticianelli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Charles Saldanha Handell - 

OAB:OAB/MT 13.383

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o patrono do Requerente que foi cadastrado no Sistema de 

Arrecadação o Pedido de Parcelamento das custas. Sendo que para 

emissão da Guia de Arrecadação deverá ser acessado o site do 

TJMT/EMISSÃO DE GUIA ONLINE/DISTRIBUIÇÃO/MEDIAÇÃO, lançar o 

número do processo, e automaticamente o Sistema alertará a seguinte 

mensagem " EXISTE UM PARCELAMENTO OU DESCONTO CADASTRADO 

PARA ESSE PROCESSO..." Nesse momento o advogado ou a parte emitirá 

sua guia e poderá efetuar o devido pagamento.

Vara Especializada da Infância e da Juventude

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 120530 Nr: 3498-19.2017.811.0005

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Aparecida Cabral da Silva, Beatriz Cabral 

de Moura

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR a procuradora da vitima Angelica Rodrigues Maciel, da audiencia 

de instrução designada para o dia 07 de fevereiro de 2019, às 14hs 

00min.

5ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000796-83.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JAINE SANTANA DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Felipe Augusto Stüker OAB - MT15536/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EJS COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDSON LUIZ TORTOLA OAB - MT0011087A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

1000796-83.2017.8.11.0005. REQUERENTE: JAINE SANTANA DIAS 

REQUERIDO: EJS COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME Vistos, etc. Nada 

sendo requerido no prazo de 10 dias, arquive-se com as baixas e 

anotações necessárias. Cumpra-se. Diamantino, 10 de dezembro de 2018. 

José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010020-96.2012.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

TANIA REGINA DE SIQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA PIVATTO OAB - MT0009545S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMERICEL S/A CLARO CELULAR (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

8010020-96.2012.8.11.0005. REQUERENTE: TANIA REGINA DE SIQUEIRA 

REQUERIDO: AMERICEL S/A CLARO CELULAR Vistos, etc. 1 – Libere-se o 

valor penhorado em favor da parte requerida mediante alvará de 

levantamento. 2 – Por consequência, arquivem-se os autos com as baixas 

e anotações necessárias. 3 - P.I.C. Diamantino, 10 de dezembro 2018. 

José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010206-17.2015.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE APARECIDO CANDIDO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

celito liliano bernardi OAB - MT0007008S-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

8010206-17.2015.8.11.0005. EXEQUENTE: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A EXECUTADO: JOSE APARECIDO 

CANDIDO Vistos, etc. I - Considerando que o executado possui patrono 

habilitado nos autos, desnecessário sua intimação pessoal, uma vez que a 

intimação para cumprimento de julgado ocorreu na pessoa do seu 

advogado, conforme decisão de id. 11780749. II - Assim, intime-se a 

exequente para que dê prosseguimento aos atos executórios, no prazo de 

5 dias. Cumpra-se. Diamantino, 10 de dezembro de 2018. José Mauro 

Nagib Jorge Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001392-33.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR VIEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA PIVATTO OAB - MT0009545S (ADVOGADO(A))

MATEUS EDUARDO DE SIQUEIRA PAESE OAB - MT16328 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (RÉU)

 

Intimo o advogado do Polo Ativo, acerca da designação de audiência de 

Conciliação para o dia 06/02/2019 às 10hs30min, que realizará na sala de 

Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do Fórum.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010559-23.2016.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREA CARLA BRAGUIN ANDREANI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA MIQUELIN MONARO RANGEL OAB - MT0017007A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAMON DE OLIVEIRA MARTINS OAB - MT0014449A (ADVOGADO(A))

 

Intimo o advogado do Polo Ativo, para comparecer perante esta Secretaria 

para retirar o Ofício Requisitório nº 626-2018 (RPV).

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000937-68.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAELA DA SILVA VASCONCELOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI OAB - SP0290089A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1000937-68.2018.8.11.0005. REQUERENTE: RAFAELA DA SILVA 

VASCONCELOS REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I Vistos, etc. Dispensada a 

apresentação de relatório, na forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. 

Decido. O caso comporta julgamento antecipado, não havendo 

necessidade de produção de outras provas em audiência. Sendo assim, 

face aos princípios da celeridade e economia processual, e com suporte 

artigo 355, I, do Código de Processo Civil, conheço diretamente do pedido. 

Primeiramente, registro que a inversão do ônus da prova é desnecessária, 

uma vez que os documentos juntados no presente feito são suficientes 

para uma decisão segura sobre a causa. Trata-se de ação declaratória de 

inexistência de débito c/c indenização por danos morais. A solução do 
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litígio não demanda muito esforço, vez que a regra do Código de Processo 

Civil estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu 

direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. 

Sustenta a parte reclamante, em resumo, que seu nome foi indevidamente 

negativado pela reclamada por um débito no valor de R$ 1.328,48, e que 

desconhece a negativação, pois não tem em mente a solicitação de 

serviço ou produto que ocasionou a inclusão. Requer assim, que a ré seja 

condenada à reparação dos danos decorrentes da inscrição, a retirar as 

informações negativas junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito, e a 

declaração da inexistência do débito. Por sua vez, a reclamada alega, em 

resumo, que o valor inscrito é devido e inadimplido, fato que ensejou a 

inscrição do nome da parte reclamante no serviço de proteção ao crédito. 

Passo a julgar o mérito. Embora alegue a parte autora o desconhecimento 

de débito contraído com a ré, a reclamada comprovou ser cessionária de 

direitos de créditos e outras avenças do Banco Losango S.A - Banco 

Múltiplo, juntando aos autos certidão cartorária da existência de termo de 

cessão específico entre a empresa cedente a cessionária (id. 16009444 - 

p.1) do crédito decorrente do contrato n° 14112003947684325, que vem a 

ser exatamente o documento inscrito nos órgãos de proteção ao crédito 

pela ré em face da autora (id. 14622268, p.6). Além do mais, a reclamada 

demonstrou a legítima origem do débito negativado, referente ao uso de 

crédito fornecido pelo Banco Losango, no qual inclusive consta a 

assinatura da autora (id. 16009447 p. 1). Ainda, comprova a ré que houve 

notificação à autora, providenciada pelo SERASA, na qual consta 

expressa menção ao contrato cobrado, a informação da cessão do 

crédito realizada, juntamente com o boleto para pagamento do débito. 

Nota-se que em impugnação o autor não fez prova de haver quitado a 

dívida, quer ao credor originário (cedente) quer ao novo credor 

(cessionário), e embora alegue o autor a necessidade de perícia 

grafotécnica diante da juntada pela ré de documento assinado pela autora, 

em análise aos documentos juntados nos autos nos quais constam a 

assinatura da reclamante, tal como a procuração e documento de 

identidade, verifica-se tratar-se da mesma assinatura firmada no 

documento de id. 16009447. Portanto, o lançamento de seu nome no 

cadastro de inadimplentes em decorrência do não pagamento do débito, foi 

realizado pela reclamada em exercício regular de direito. Assim, não há se 

falar em declaração de inexistência do débito, muito menos em 

indenização a título de danos morais, pois não comprovada qualquer 

ilegalidade no proceder da parte Reclamada. Posto isso, JULGO 

IMPROCEDENTE a pretensão inicial, extinguindo o processo com resolução 

do mérito, o que faço na forma do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Defiro os benefícios da justiça gratuita. Sem custas e 

honorários nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei n. 9.099/95. 

P.I.C. Após, com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas e 

anotações necessárias. Cumpra-se. Diamantino, 10 de dezembro de 2018. 

José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001111-77.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MAFALDA MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIMAR AZEVEDO SELVATICO OAB - MT21282/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1001111-77.2018.8.11.0005. REQUERENTE: MAFALDA MARIA DA SILVA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório 

em razão do permissivo contido no art. 38 da Lei n. 9.099/95. Fundamento 

e decido. O caso comporta julgamento antecipado, não havendo 

necessidade de produção de outras provas em audiência. Sendo assim, 

face aos princípios da celeridade e economia processual, e com suporte 

do artigo 355, I, do Código de Processo Civil, conheço diretamente do 

pedido. Trata-se de ação de declaratória de inexistência de relação 

jurídica c/c indenização por danos morais, ajuizada por Mafalda Maria da 

Silva em desfavor de Telefônica Brasil S/A. O caso é de inversão do ônus 

probatório ante a hipossuficiência técnica da parte requerente, bem como 

a clara possibilidade de a parte reclamada comprovar a origem do débito 

em discussão, incumbência que lhe seria atribuída até na regra ordinária 

de distribuição do ônus da prova. Diante desse cenário, incumbia à parte 

requerida, demonstrar a origem do débito discutido, até porque negativou o 

nome da parte autora em razão da suposta dívida. A autora sustenta ser 

convicta quanto ao desconhecimento do débito com a ré, que foi inscrito 

nos órgãos de proteção ao crédito por dívida inexigível, de modo que 

pugna pela declaração de inexistência de débito e indenização por danos 

morais. A ré, por sua vez, foi devidamente cientificada em audiência de 

conciliação (ID 16578198) sobre o prazo para apresentação da 

contestação. Embora tempestiva, a contestação apresentada é estranha 

ao processo, uma vez que os documentos expostos referem-se aos 

autos nº 1001105-70.2018.8.11.0005 (Maria Fernanda Godoy X Telefônica 

Brasil S.A), enquanto que a presente demanda foi registrada sob o nº 

1001111-77.2018.8.11.0005 (Mafalda Maria Silva X Telefônica Brasil S.A). 

Dessa feita DECRETO-LHE a revelia, presumindo a veracidade da matéria 

fática narrada pela parte autora, na forma do art. 344 do CPC. Partindo 

desse contexto, observo que a inscrição do nome da reclamante nos 

órgãos de proteção ao crédito foi indevida, portanto, a manutenção da 

exclusão do nome do rol de inadimplentes é medida que se impõe, 

restando configurada a ilicitude na conduta da reclamada, o que apontam 

serem presumíveis tanto os danos advindos desta medida quanto o nexo 

causal entre tal conduta e o prejuízo moral experimentado pela reclamante. 

Desta forma, verificada a existência da obrigação de indenização pela 

parte requerida, passo agora a analisar a respeito do “quantum” a ser 

estipulado, a título de indenização por dano moral. Quanto à fixação dos 

danos morais, ante a inexistência de critérios legalmente preestabelecidos 

para sua mensuração, não há uma forma genérica para se aplicar a todos 

os casos. Diante desse quadro, é de se observar que essa condenação 

tem uma dupla face: ela deve se revestir, ao mesmo tempo, de uma 

natureza punitiva, de tal forma que sirva como uma sanção imposta em 

razão de um ilícito praticado e funcione como um desestimulante de novas 

condutas desse gênero. Para tanto, é importante não perder de vista que 

o valor representativo dessa penalidade não poderá ser elevado a ponto 

de promover o enriquecimento sem causa da outra parte, já que não é 

este o seu objetivo, mas também não pode ser tão baixo, a ponto de não 

conseguir concretizar o seu fim punitivo. Assim, tenho como sensata e 

justa a indenização por danos morais, a quantia de R$ 9.540,00, de acordo 

com a fundamentação delineada. Diante do exposto, considerando a 

presunção de veracidade das alegações constantes na inicial, bem como 

da inexistência de qualquer fato que coloque em dúvida o direito da parte 

reclamante, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, com fulcro no artigo 487, 

inciso I do CPC para: a) DECLARAR inexistente o débito discutido nos 

autos no valor de R$ 106.57 (cento e seis reais e cinquenta e sete 

centavos); e, b) CONDENAR a requerida ao pagamento de indenização no 

valor de R$ 9.540,00 (nove mil e quinhentos e quarenta reais) a título de 

danos morais, acrescido de juros de mora de 1 % ao mês, a contar do 

evento danoso (data da disponibilização – Súmula 54 do STJ), e correção 

monetária pelo INPC desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ). Inexiste 

condenação em custas processuais e honorários nessa fase (art. 54, Lei 

9.099/95). Defiro a gratuidade à parte autora. Transcorrido o prazo 

recursal, nada sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. P. 

I. Cumpra-se. Diamantino, 10 de dezembro de 2018. José Mauro Nagib 

Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000354-83.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO VINICIOS DE ARRUDA LINO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO VINICIUS COSTA PEREIRA OAB - RJ0084367 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1000354-83.2018.8.11.0005. REQUERENTE: BRUNO VINICIOS DE ARRUDA 

LINO REQUERIDO: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. Vistos, etc. 

Dispensado o relatório, conforme permissão do artigo 38 da Lei n. 

9.099/95. Considerando que as partes compuseram, HOMOLOGO o 

acordo celebrado e JULGO extinto o processo COM RESOLUÇÃO DE 
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MÉRITO, na forma do artigo 487, III, “b”, do CPC. Sem custas ou despesas 

processuais (art. 54 da Lei 9.099/95). Transitada em julgado, arquive-se 

com as baixas e anotações necessárias. P. I. C. Diamantino, 10 de 

dezembro de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000134-85.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

REGIANE REGINA NEVES SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1000134-85.2018.8.11.0005. REQUERENTE: REGIANE REGINA NEVES 

SILVA REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, Vistos, 

etc. Dispensado o relatório, conforme permissão do artigo 38 da Lei n. 

9.099/95. Considerando que as partes compuseram, HOMOLOGO o 

acordo celebrado e JULGO extinto o processo COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, na forma do artigo 487, III, “b”, do CPC. Sem custas ou despesas 

processuais (art. 54 da Lei 9.099/95). Transitada em julgado, arquive-se 

com as baixas e anotações necessárias. P. I. C. Diamantino, 10 de 

dezembro de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000413-71.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MARINALDO CARMO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MAGANHA DE LIMA OAB - MT0017538A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1000413-71.2018.8.11.0005. REQUERENTE: MARINALDO CARMO DA 

SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório a teor do 

art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Fundamento e decido. O caso comporta 

julgamento antecipado, não havendo necessidade de produção de prova 

em audiência, pois se trata de matéria de direito e a prova produzida dá 

suporte ao julgamento da lide no estado em que se encontra. Sendo assim, 

face aos princípios da celeridade e economia processual, e com suporte 

artigo 355, I, do Código de Processo Civil, conheço diretamente do pedido. 

A parte requerente ingressou com a presente ação reclamatória 

argumentando que teve seu nome inscrito pela ré no rol de maus 

pagadores por débito desconhecido no valor de R$ 108,24, uma vez que 

não entabulou negócio jurídico com a reclamada, pugnando, assim, pela 

declaração de inexistência do débito e danos morais. Por sua vez, a 

reclamada suscitou questões preliminares e alega, em resumo, que o valor 

inscrito é devido e inadimplido, fato que ensejou a inscrição do nome da 

parte reclamante no serviço de proteção ao crédito. Inicialmente, rejeito a 

preliminar de prescrição da pretensão de reparação civil suscitada pela ré. 

De fato¸ de acordo com o artigo 206, § 3º, inciso V do Código Civil, 

prescreve em 03 (três) anos a pretensão de reparação civil, conforme 

sustenta a parte ré. Contudo, o termo inicial do prazo prescricional é a 

data da ciência da parte autora de que seu nome encontra-se registrado 

nos órgãos de proteção ao crédito e não a data da negativação, como 

sustenta a reclamada. Assim, verificado que entre a data da ciência da 

restrição creditícia e o ajuizamento da ação não decorreu o triênio previsto 

em lei, não há prescrição da pretensão inicial. Igualmente, rejeito a 

preliminar de ausência de comprovante original da negativação expedida 

pelos órgãos de proteção ao crédito, uma vez que este Juízo realizou 

consulta no site do SPC/SERASA, constatando que o nome do autor, de 

fato, encontra-se negativado pela ré pelo débito em questão. Analisada as 

questões preliminares, julgo o mérito. Compulsando os autos verifica-se 

que a empresa requerida não acostou nos autos qualquer documento 

assinado pelo autor, gravação telefônica demonstrando a contratação ou 

renegociação de débitos, tampouco cópias dos documentos pessoais do 

autor fornecidas por ocasião da celebração do contrato que originou o 

débito. Na verdade, os únicos documentos juntados pela ré nos autos, 

consistente nas telas internas de seu sistema estão em nome de 

Aparecido Gonçalves de Lima, terceiro estranho a lide, incapazes de 

comprovar a legitimidade da cobrança ante a contratação pelo autor que é 

sustentado pela ré. Assim, insta registrar, que incumbia à requerida 

refutar o pleito da parte promovente, apresentando fatos extintivos, 

modificativos ou impeditivos do direito alegado na inicial, o que não feito. 

Logo, não tendo a requerida comprovado a validade da cobrança, 

evidencia-se nos autos que a negativação do nome da parte requerente 

foi indevida, fazendo jus, portanto, a declaração de inexistência da dívida 

e exclusão do nome da parte autora do SPC/SERASA. Pontue-se que não 

é o caso de aplicação da Súmula 385 do STJ, uma vez que a outra 

inscrição constante no extrato juntado pelo autor foi posterior a inscrição 

em questão, de forma que tal situação não se amolda ao entendimento 

jurisprudencial. O dano moral ocorre na modalidade in re ipsa, pela simples 

negativação indevida, nos moldes da Súmula 22 da Turma Recursal Única 

dos Juizados Especiais de Mato Grosso: “A inserção indevida do nome do 

consumidor em cadastro de órgão de proteção ao crédito gera o dano 

moral na modalidade in re ipsa, salvo se houver negativação preexistente.” 

Desta forma, verificada a existência da obrigação de indenização pela 

parte requerida, passo agora a analisar a respeito do “quantum” a ser 

estipulado, a título de indenização por dano moral. Quanto à fixação dos 

danos morais, ante a inexistência de critérios legalmente preestabelecidos 

para sua mensuração, não há uma forma genérica para se aplicar a todos 

os casos. Diante desse quadro, é de se observar que essa condenação 

tem uma dupla face: ela deve se revestir, ao mesmo tempo, de uma 

natureza punitiva, de tal forma que sirva como uma sanção imposta em 

razão de um ilícito praticado e funcione como um desestimulante de novas 

condutas desse gênero. Para tanto, é importante não perder de vista que 

o valor representativo dessa penalidade não poderá ser elevado a ponto 

de promover o enriquecimento sem causa da outra parte, já que não é 

este o seu objetivo, mas também não pode ser tão baixo, a ponto de não 

conseguir concretizar o seu fim punitivo. Assim, tenho como sensata e 

justa a indenização por danos morais na quantia de R$ 9.540,00. Diante do 

exposto, julgo IMPROCEDENTE o pedido contraposto, e julgo JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial com fulcro no artigo 487, I do CPC para: a) 

DECLARAR inexistente o débito discutido nos autos; e, b) CONDENAR a 

requerida ao pagamento de indenização no valor de R$ 9.540,00 a título de 

danos morais, acrescido de juros de mora de 1 % ao mês, a contar do 

evento danoso (data da disponibilização – Súmula 54 do STJ), e correção 

monetária pelo INPC desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ). 

EXPEÇA-SE ofício aos órgãos de proteção ao crédito, para que procedam 

com a exclusão do nome da parte Requerente do rol de inadimplentes tão 

somente pelo débito discutido nos presentes autos acima especificado. 

Inexiste condenação em custas processuais e honorários nessa fase (art. 

54, Lei 9.099/95). Transcorrido o prazo recursal, nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se. Cumpra-se. 

Diamantino, 10 de dezembro de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000382-51.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

GLEYCIMARA OLIVEIRA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1000382-51.2018.8.11.0005. REQUERENTE: GLEYCIMARA OLIVEIRA 

SANTOS REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos etc. Recebo o 
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recurso no efeito devolutivo, a teor do que dispõe o artigo 43 da Lei 

9.099/95. Assim, havendo ou não contrarrazões, devidamente certificado, 

remetam-se os autos à egrégia Turma Recursal para apreciação do 

recurso interposto. Ante a afirmação da parte recorrente de ser 

desprovido de recurso financeiro, concedo os benefícios da assistência 

judiciária gratuita, sem prejuízo de possível revogação posterior, com 

fulcro no artigo 54, parágrafo único, da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se. 

Diamantino, 10 de dezembro de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000205-87.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

KELLEN GERALDINE ALVES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1000205-87.2018.8.11.0005. REQUERENTE: KELLEN GERALDINE ALVES 

DE OLIVEIRA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. 1 – 

Libere-se o valor mediante alvará de levantamento em favor da parte 

exequente. 2 – Por consequência, considerando a liberação dos valores, 

nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, JULGO 

EXTINTA a presente execução. 3 - Arquive-se e dê-se baixa, observadas 

as formalidades legais. 4 – P.I.C. Diamantino, 10 de dezembro de 2018. 

José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011010-87.2012.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SUELLEM DO CARMO OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA PIVATTO OAB - MT0009545S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMERICEL S/A CLARO CELULAR (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

8011010-87.2012.8.11.0005. EXEQUENTE: SUELLEM DO CARMO 

OLIVEIRA EXECUTADO: AMERICEL S/A CLARO CELULAR Vistos, etc. 1 – 

Libere-se o valor mediante alvará de levantamento em favor da parte 

exequente. 2 – Por consequência, considerando a liberação dos valores, 

nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, JULGO 

EXTINTA a presente execução. 3 - Arquive-se e dê-se baixa, observadas 

as formalidades legais. 4 – P.I.C. Diamantino, 10 de dezembro de 2018. 

José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011017-79.2012.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

GILDETE COSTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA PIVATTO OAB - MT0009545S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMERICEL S/A CLARO CELULAR (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

8011017-79.2012.8.11.0005. EXEQUENTE: GILDETE COSTA EXECUTADO: 

AMERICEL S/A CLARO CELULAR Vistos, etc. 1 – Libere-se o valor 

mediante alvará de levantamento em favor da parte exequente. 2 – Por 

consequência, considerando a liberação dos valores, nos termos do artigo 

924, inciso II, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA a presente 

execução. 3 - Arquive-se e dê-se baixa, observadas as formalidades 

legais. 4 – P.I.C. Diamantino, 10 de dezembro de 2018. José Mauro Nagib 

Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011024-71.2012.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

VITOR FREITAS DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA PIVATTO OAB - MT0009545S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMERICEL S/A CLARO CELULAR (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

8011024-71.2012.8.11.0005. EXEQUENTE: VITOR FREITAS DA SILVA 

EXECUTADO: AMERICEL S/A CLARO CELULAR Vistos, etc. 1 – Libere-se 

o valor mediante alvará de levantamento em favor da parte exequente. 2 – 

Por consequência, considerando a liberação dos valores, nos termos do 

artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA a 

presente execução. 3 - Arquive-se e dê-se baixa, observadas as 

formalidades legais. 4 – P.I.C. Diamantino, 10 de dezembro de 2018. José 

Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000377-63.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO APARECIDO FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PERSIO OLIVEIRA LANDIM OAB - MT0012295A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1000377-63.2017.8.11.0005. EXEQUENTE: JOAO APARECIDO FERREIRA 

EXECUTADO: VIVO S.A. Vistos, etc. 1 – Considerando que a parte 

executada deixou transcorrer o prazo in albis, sem manifestar-se acerca 

do bloqueio realizado nos autos, libere-se o valor mediante alvará de 

levantamento em favor da parte exequente. 2 – Por consequência, 

considerando a liberação dos valores, nos termos do artigo 924, inciso II, 

do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA a presente execução. 3 - 

Arquive-se e dê-se baixa, observadas as formalidades legais. 4 – P.I.C. 

Diamantino, 10 de dezembro de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001109-10.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIONOR MENDES DE BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIMAR AZEVEDO SELVATICO OAB - MT21282/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE
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CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1001109-10.2018.8.11.0005. REQUERENTE: CLAUDIONOR MENDES DE 

BRITO REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Dispensado o 

relatório a teor do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Fundamento. Decido. O 

caso comporta julgamento antecipado, não havendo necessidade de 

produção de outras provas em audiência. Sendo assim, face aos 

princípios da celeridade e economia processual, e com suporte do artigo 

355, I, do Código de Processo Civil, conheço diretamente do pedido. O 

autor sustenta que jamais travou relação jurídica com a ré, no entanto, foi 

inscrita nos órgãos de proteção ao crédito por dívida inexigível, de modo 

que pugna pela declaração de inexistência de débito e indenização por 

danos morais. Por sua vez a requerida, em defesa, suscitou preliminar de 

impossibilidade de inversão do ônus da prova e de ausência de consulta 

extraída no balcão dos órgãos de proteção ao crédito, requerendo ao final 

a improcedência da ação. Inicialmente, a preliminar de impossibilidade de 

inversão do ônus da prova não merece acolhimento, uma vez que no 

presente caso resta claro a relação consumerista entre as partes, bem 

como a hipossuficiência técnica do requerente e a possibilidade da 

reclamada comprovar a origem do débito em discussão, razão pela qual 

afasto a preliminar suscitada. Afasto também a preliminar de ausência de 

consulta extraída no balcão dos Órgãos de Proteção ao Crédito. Isso 

porque, além da parte autora ter juntado aos autos consulta retirada do 

SCPC (ID 15283534), foi realizada consulta nos Órgãos de proteção ao 

crédito diretamente por esse juízo, constatando a veracidade da inscrição 

em comento. Afastadas as preliminares, passo à análise meritória. Pois 

bem. O caso é de inversão do ônus probatório ante a hipossuficiência 

técnica da parte requerente, bem como a clara possibilidade de a parte 

reclamada comprovar a origem do débito em discussão, incumbência que 

lhe seria atribuída até na regra ordinária de distribuição do ônus da prova. 

Diante desse cenário, incumbia à parte requerida demonstrar a origem do 

débito discutido, até porque negativou o nome da parte autora em razão da 

suposta dívida. Dos autos, verifico que a parte reclamada comprovou a 

contratação do débito gerador da dívida através da juntada de termo de 

adesão e contratação de serviços SMP e contrato de permanência por 

tempo de benefício (ID 16694399) documentos que comprovam a 

contratação do Plano de Telefonia Móvel “Smartvivo Controle 500mb”. 

Assim, a requerida trouxe elementos que caracterizam a contratação do 

débito pelo autor, considerando a existência de pagamentos do plano de 

telefonia, bem como a juntada do relatório de chamadas 

originadas/recebidas (ID 16694398) que comprovam a utilização da linha 

telefônica, tornando legítima a negativação em questão nos órgãos de 

proteção ao crédito. Por sua vez, o autor suscitou a necessidade de 

apresentação do contrato original na secretaria deste juízo, o que não 

merece prosperar ante a semelhança das assinaturas presentes no 

contrato e nos documentos de identificação apresentados. Assim não há 

o que se falar em incompetência deste Juízo para resolução da lide, uma 

vez que entendo desnecessária a perícia grafotécnica no caso em 

análise. Deste modo, verifico que o autor teve a oportunidade de 

demonstrar a quitação dos débitos ou eventual cancelamento do plano em 

impugnação, situações que não foram evidenciadas. Nesta senda, tendo a 

requerida comprovado a existência da dívida, evidencia-se nos autos que 

a negativação do nome da parte autora foi devida. Assim, não há que se 

falar em declaração de inexistência do débito, muito menos em 

indenização a título de danos morais, pois não comprovada qualquer 

ilegalidade no proceder da parte Reclamada. Por fim, não vislumbro 

qualquer verossimilhança na alegação da parte autora, de forma que 

improcede o pedido inicial e, por outro lado, de rigor a procedência do 

pedido contraposto quanto às faturas devidas e não quitadas no valor de 

R$149,87 (cento e quarenta e nove reais e oitenta e sete centavos). 

Imperioso mencionar, inclusive, que se há alguma irregularidade que deve 

ser analisada, ela encontra-se no agir da parte Reclamante, que na 

tentativa de se eximir de suas obrigações, tentou induzir em erro este 

Juízo alterando a verdade dos fatos, ficando caracterizada a litigância de 

má-fé. Nesse sentido, o julgado: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE 

CIVIL. AÇÃODECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA 

COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPROVADA A RELAÇÃO 

NEGOCIAL FIRMADA COM A RÉ. LIDE TEMERÁRIA. MULTA 

PORLITIGÂNCIADE MÁ-FÉ E INDENIZAÇÃO DOS PREJUÍZOS, PREVISTAS 

NOS ARTS. 17 E 18, PARÁGRAFO 2º DO CPC. MANUTENÇÃO DA 

CONDENAÇÃO. Manutenção da condenação do autor ao pagamento de 

multa por litigância de má-fé e de indenização, nos termos do artigo 17 e 

18, §2º do Código de Processo Civil, ante a proposição de lide infundada e 

temerária. APELO DESPROVIDO, POR MAIORIA. (Apelação Cível Nº 

70056902687, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Iris 

Helena Medeiros Nogueira, Julgado em 13/11/2013). Desta forma, 

verifica-se que a conduta da parte reclamante se encontra eivada de 

má-fé. Isto porque, a reclamante procurou o Poder Judiciário e apresentou 

versão absolutamente inverídica, eis que na inicial o reclamante alega que 

não possui nenhuma relação jurídica com a reclamada, promovendo de 

maneira desleal e maliciosa com objetivo de enganar o julgador. De efeito, 

a apresentação de versão falsa em juízo é fato extremamente grave, uma 

vez que “os consumidores do instrumento estatal de solução de 

controvérsias devem conscientizar-se de que mesmo a guerra é pautada 

de limites. O processo é palco para a defesa de interesses, não para a 

obtenção de vantagens indevidas ou ilegais. Lealdade e boa-fé 

representam parâmetros éticos do contraditório e da ampla defesa” 

(Código de Processo Civil Interpretado – Antonio Carlos Marcato, p. 84/85). 

Diante de todo o exposto, julgo IMPROCEDENTE o pedido inicial e, por outro 

lado, julgo PROCEDENTE o pedido contraposto para condenar a parte 

autora ao pagamento da obrigação no valor de R$149,87, quantia que 

deverá ser corrigida pelo INPC a partir do vencimento e acrescida de juros 

de mora de 1% ao mês, a partir desta decisão. Ainda, condeno a 

reclamante ao pagamento de multa por litigância de má-fé no equivalente a 

10% do valor da causa a ser revertido em favor da reclamada, conforme 

prevê o artigo 81 do Código de Processo Civil, bem como condeno ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios aos quais 

arbitro em 10% sobre o valor da causa nos termos do art. 85, §2°, CPC. 

Defiro os benefícios da justiça gratuita em favor da parte autora para fins 

recursais. Transcorrido o prazo recursal, nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. P. I. Cumpra-se. Diamantino, 12 de 

novembro de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011011-72.2012.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MARTA DO CARMO OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA PIVATTO OAB - MT0009545S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMERICEL S/A CLARO CELULAR (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

8011011-72.2012.8.11.0005. EXEQUENTE: MARTA DO CARMO OLIVEIRA 

EXECUTADO: AMERICEL S/A CLARO CELULAR Vistos, etc. 1 – 

Considerando que a parte executada deixou transcorrer o prazo in albis, 

sem manifestar-se acerca do bloqueio realizado nos autos, libere-se o 

valor mediante alvará de levantamento em favor da parte exequente. 2 – 

Por consequência, considerando a liberação dos valores, nos termos do 

artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA a 

presente execução. 3 - Arquive-se e dê-se baixa, observadas as 

formalidades legais. 4 – P.I.C. Diamantino, 10 de dezembro de 2018. José 

Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011231-70.2012.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ALGEMIRA SILVA DA COSTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELICA RODRIGUES MACIEL OAB - MT0010862A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMERICEL S/A CLARO CELULAR (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

8011231-70.2012.8.11.0005. EXEQUENTE: ALGEMIRA SILVA DA COSTA 

EXECUTADO: AMERICEL S/A CLARO CELULAR Vistos, etc. 1 – Libere-se 

o valor mediante alvará de levantamento em favor da parte exequente. 2 – 
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Por consequência, considerando a liberação dos valores, nos termos do 

artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA a 

presente execução. 3 - Arquive-se e dê-se baixa, observadas as 

formalidades legais. 4 – P.I.C. Diamantino, 10 de dezembro de 2018. José 

Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001413-09.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO DE ALMEIDA ALESSIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINCON BARELLA OAB - MT0019267A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1001413-09.2018.8.11.0005. REQUERENTE: RODRIGO DE ALMEIDA 

ALESSIO REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Dispensado o 

relatório, conforme os termos no artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. O 

objetivo dos embargos de declaração é a manifestação sobre ponto 

obscuro, contraditório ou omisso existente na decisão, ainda para corrigir 

erro material. “Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer 

decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II 

- suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o 

juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. 

Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese 

firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção 

de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer 

das condutas descritas no art. 489, § 1º”. No caso em apreço, a parte 

embargante sustenta que houve contradição da decisão que indeferiu a 

tutela de urgência, alegando, em suma, que solicitou a conversão do plano 

e não o cancelamento. Em análise dos autos, verifico que não há o 

supracitado vício na decisão objurgada, uma vez que o indeferimento 

consistiu no fato do autor não ter juntado aos autos as faturas referentes 

ao plano pós-pago até a data do pedido de conversão do plano para 

pré-pago, para então auferir se o cancelamento perpetrado pela 

Requerida decorreu da inadimplência de alguma parcela ou não, havendo, 

portanto, necessidade de ouvir a Ré acerca dos fatos. Dessa forma, 

REJEITO os embargos de declaração opostos, haja vista que não estão 

presentes os requisitos necessários para o deferimento da tutela de 

urgência, e mantenho a decisão atacada incólume. Intime-se. Cumpra-se. 

Diamantino, 10 de dezembro de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001207-92.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANE RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1001207-92.2018.8.11.0005. REQUERENTE: JOSIANE RODRIGUES DA 

SILVA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Dispensado o 

relatório, conforme permissão do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. 

Considerando que a parte reclamante desistiu da demanda, conforme 

pedido de id. 16874903, somente resta HOMOLOGAR tal pretensão, com 

fulcro no artigo 200, parágrafo único, do CPC, de modo que julgo extinto o 

processo SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 485, inciso 

VIII, do CPC c/c o artigo 51, "caput", da Lei n. 9.099/95, bem como do 

Enunciado 90 do FONAJE. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Após o 

trânsito em julgado da sentença, AO ARQUIVO com as anotações e 

baixas de estilo. Diamantino, 10 de dezembro de 2018. José Mauro Nagib 

Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001199-18.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ALTAIR MESQUITA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO JAIME VASCONCELOS SANTOS OAB - MT0009569A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1001199-18.2018.8.11.0005. REQUERENTE: ALTAIR MESQUITA DE 

ALMEIDA REQUERIDO: BRADESCO S/A Vistos. Dispenso o relatório em 

razão do permissivo contido no art. 38 da Lei n. 9.099/95. Sem delongas, 

mesmo ciente da audiência de conciliação, conforme certidão de id. 

15865336, a parte reclamante não se dignou em comparecer àquela 

assentada e nem apresentar qualquer justificativa, razão pela qual a 

extinção anômala da demanda é medida de rigor. Assim, diante da 

contumácia da parte reclamante, JULGO EXTINTO o processo SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 51, inciso I, da Lei n. 

9.099/95. Custas pela parte reclamante, por força do artigo 51, § 2º, da Lei 

n. 9.099/95. P.I.C. Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as 

anotações e baixas de estilo. Diamantino, 10 de dezembro de 2018. José 

Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito.

Comarca de Primavera do Leste

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001055-79.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

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

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANE JUSTINA DA SILVA FREITAS OAB - MT18770/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. A. D. O. (RÉU)

R. E. D. S. (RÉU)

R. J. A. (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Certifico que por determinação da MM. Juíza da Primeira Vara desta 

Comarca, designei AUDIÊNCIA DE MEDIAÇÃO para o dia 11/03/2019 às 

08h00min, que deverá ser realizada no Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania desta comarca, localizado na UNIC (Universidade de 

Primavera do Leste), na Avenida Paulo Cesar Aranda, número 241, Bloco 

1, Sala 1, Bairro Jardim Riva, neste município.

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

Processo Número: 1007935-53.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

D. B. D. S. R. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNA PAULA LANDIM DA SILVA FLESCH OAB - MT14932/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. L. R. (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Certifico que por determinação da MM. Juíza da Primeira Vara desta 

Comarca, designei AUDIÊNCIA DE MEDIAÇÃO para o dia 11/03/2019 às 

14h00min, que deverá ser realizada no Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania desta comarca, localizado na UNIC (Universidade de 

Primavera do Leste), na Avenida Paulo Cesar Aranda, número 241, Bloco 
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1, Sala 1, Bairro Jardim Riva, neste município.

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

Processo Número: 1007909-55.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

L. D. S. R. (AUTOR(A))

N. T. D. S. (AUTOR(A))

L. E. D. S. R. (AUTOR(A))

L. D. S. R. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNA PAULA LANDIM DA SILVA FLESCH OAB - MT14932/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. R. R. (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Certifico que por determinação da MM. Juíza da Primeira Vara desta 

Comarca, designei AUDIÊNCIA DE MEDIAÇÃO para o dia 11/03/2019 às 

15h00min, que deverá ser realizada no Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania desta comarca, localizado na UNIC (Universidade de 

Primavera do Leste), na Avenida Paulo Cesar Aranda, número 241, Bloco 

1, Sala 1, Bairro Jardim Riva, neste município.

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 111757 Nr: 2196-29.2012.811.0037

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RC, FDP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADCLF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANA ESTEVES MONTEIRO - 

DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME150

Edital de:CITAÇÃO

Prazo do edital:30

Intimando/Citando/Notificando:Abidoral da Costa Lima Filho

Finalidade:Citação do requerido acima qualificado para que no prazo de 30 

(trinta) dias, apresente defesa nos autos.

Resumo da inicial:Trata-se de Ação de ação de alimentos em que a parte 

autora pleteia pelo pagamento den alimentos provisórios no valor 

equivalente a 2 (dois) salários mínimos, bem como 50% ( ciquenta por 

cento) das despesas extras do autor.

Decisão/Despacho:Cód.: 111757

Vistos etc.

Cite-se o requerido por edital, tendo em vista a informação de que se 

encontra em local incerto e não sabido, com prazo de 30 (trinta) dias, nos 

termos do artigo 256 e seguintes, do Código de Processo Civil.

Na hipótese de o requerido não apresentar contestação, desde já nomeio 

como curador especial a Defensoria Pública para promover a sua defesa.

Em seguida, intime-se a parte autora para requerer o que entender de 

direito, no prazo legal.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Primavera do Leste-MT, 23/07/2018.

Eviner Valério

Juiz de Direito em Substituição Legal

Nº Ord.Serv.aut.escrivão assinar:

Nome e Cargo do digitador:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 53036 Nr: 856-89.2008.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GTDOS, GTDOS, CÉLIO SOUZA CARMO, LIRA PEREIRA 

DA TRINDADE, GDOC, GDOC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS SILVA NASCIMENTO - 

OAB:12974-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o Advogado MARCOS SILVA NASCIMENTO - 

OAB/MT-12.974-A, retirou os autos(53036) em carga, desde 

22/05/2018(sequencia da carga nº 576529).

Desta forma, em cumprimento ao artigo 359 e 431 da CNGC do TJMT 

impulsiono os autos intimando-o para providenciar a devolução no prazo 

de 03(três) dias, sob pena de perder o direito à vista fora do Cartório, e 

demais cominações previstas no artigo 431 da CNGC.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 45757 Nr: 1258-10.2007.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRDR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDDR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS REZENDE - 

OAB:MT 8.987-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ETHIENE BRANDÃO E SILVA 

MENDONÇA DE LIMA - OAB:7058-MT, RENATO CINTRA FARIAS - 

OAB:MT 11002-B

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOSÉ DINER DELLA RIVA, Cpf: 

47592445920, brasileiro(a), casado(a), agricultor. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 424,68 (Quatrocentos e vinte e quatro reais e 

sessenta e oito centavos), no prazo de 05 dias, contados da expiração do 

prazo do deste edital, sob pena de encaminhamento do débito à 

Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, sem prejuizo das 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na forma determinada 

na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Laura Maria Coelho 

Lannes de Toledo Barros, digitei.

Primavera do Leste, 11 de dezembro de 2018

Angela Borges de Oliveira Escrevente Autorizado art. 1.205/CNGC

2ª Vara Cível

Edital

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 7273-87.2010.811.0037

 ESPÉCIE: Seqüestro-Processo Cautelar-PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

PARTE REQUERENTE: GILVANE BUENO FRICK

PARTE RÉQUERIDA: JOÃO LEONIR DA SILVA e FUAD KAIRUZ JUNIOR

INTIMANDO-CITANDO-NOTIFICANDO: Gilvane Bueno Frick, Cpf: 

45178593120, Rg: 710.734 SSP MT Filiação: Dinartge Aires Frick e Reni 

Bueno Frick (Documento)_, data de nascimento: 02-08-1967, brasileiro(a), 

natural de Redentora-RS, casado(a), agricultor

FINALIDADE: INTIMAÇÃO do requerente para manifestar interesse no 

prosseguimento do feito, suprindo a omissão (fls.118), no prazo de 5 

(cinco) dias, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito, 

nos termos do artigo 485, §1º, do Código de Processo Civil.

DECISÃO/DESPACHO: Vistos em correição permanente.Intime-se a parte 

autora pessoalmente, por mandado, para manifestar interesse no 

prosseguimento do feito, suprindo a omissão (fls.118), no prazo de 5 

(cinco) dias, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito, 

nos termos do artigo 485, §1º, do Código de Processo Civil.

Frustrada a tentativa de localização pessoal, intime-se por edital.Expirado 

o prazo, conclusos para deliberação.Cumpra-se.

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

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado 

no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Elizandra B. de 

Campos Silva - Técnica Judicial, digitei.Primavera do Leste - MT, 11 de 
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dezembro de 2018.Ésio Martins de Freitas Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56-2007-CGJ

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 8349-49.2010.811.0037

 E S P É C I E :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento-Processo de Conhecimento-PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

PARTE REQUERENTE: GILVANE BUENO FRICK

PARTE RÉQUERIDA: JOÃO LEONIR DA SILVA e FUAD KAIRUZ JUNIOR

INTIMANDO/CITANDO/NOTIFICANDO: Gilvane Bueno Frick, Cpf: 

45178593120, Rg: 710.734 SSP MT Filiação: Dinartge Aires Frick e Reni 

Bueno Frick (Documento)_, data de nascimento: 02/08/1967, brasileiro(a), 

natural de Redentora-RS, casado(a), agricultor, Endereço: Rua Sinoelo, 

130, Bairro: Poncho Verde, Cidade: Primavera do Leste-MT

FINALIDADE: INTIMAÇÃO do Requerente: Gilvane Bueno Frick, Cpf: 

45178593120, Rg: 710.734 SSP MT Filiação: Dinartge Aires Frick e Reni 

Bueno Frick (Documento)_, data de nascimento: 02-08-1967, brasileiro(a), 

natural de Redentora-RS, casado(a), agricultor, para manifestar interesse 

no prosseguimento do feito, suprindo a omissão (fls.130), no prazo de 5 

(cinco) dias, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito, 

nos termos do artigo 485, §1º, do Código de Processo Civil.

DECISÃO-DESPACHO: Vistos em correição permanente.Intime-se a parte 

autora pessoalmente, por mandado, para manifestar interesse no 

prosseguimento do feito, suprindo a omissão (fls.130), no prazo de 5 

(cinco) dias, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito, 

nos termos do artigo 485, §1º, do Código de Processo Civil.

Frustrada a tentativa de intimação pessoal por ausência de localização, 

intime-se por edital.

Expirado o prazo, conclusos para deliberação.

Cumpra-se. E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, 

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

afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Elizandra B. 

de Campos Silva - Técnica Judicial, digitei.Primavera do Leste - MT, 11 de 

dezembro de 2018.Ésio Martins de Freitas Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56-2007-CGJ

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 2228-63.2014.811.0037 129410

ESPÉCIE: Execução de Título Extrajudicial-Processo de 

Execução-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: BANCO VOLKSWAGEN S/A

PARTE RÉQUERIDA: RODRIGO ELIAS DA SERRA SILVA

INTIMANDO-CITANDO-NOTIFICANDO: Requerido (a): Rodrigo Elias da Serra 

Silva, Cpf: 97446149191, Rg: 1587318-8 SSP MT Filiação: Joaquim 

Sebastião da Silva e Dalva Aparecida da Serra., data de nascimento: 

30/09/1981, brasileiro(a), natural de Palmas-TO, solteiro(a), eletricista, 

Endereço: LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO

FINALIDADE: PROCEDER à intimação do requerido da penhora realizada 

para querendo opor embargos, o faça no prazo legal.

DECISÃO/DESPACHO: Processo nº 2228-63.2014.811.0037 (Código 

129410)

Ação de Busca e Apreensão convertida em Execução

 Exequente: Banco Volkswagen S-A

Executado: Rodrigo Elias da Serra Silva

Vistos etc.Cientifique-se a parte exequente sobre o cumprimento parcial 

da ordem de penhora online, consoante detalhamento de ordem judicial de 

bloqueio de valores anexo, intimando-a, no mesmo ato, para indicar bens 

passíveis de penhora em 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão do 

curso processual da execução, nos moldes do artigo 921, III e §1º, do 

Código de Processo Civil.

 Intime-se a parte executada sobre a constrição bancária (Prov.nº 

04-2007-CGJ).

 Às providências.Primavera do Leste (MT), 04 de abril de 2018.Patrícia 

Cristiane Moreira Juíza de Direito E, para que chegue ao conhecimento de 

todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o 

presente Edital, que será afixado no lugar de costume e publicado na 

forma da Lei. Eu, Elivânia Duarte dos Santos, digitei.Primavera do Leste - 

MT, 11 de dezembro de 2018.Ésio Martins de Freitas Gestor(a) 

Judiciário(a)Autorizado(a) pelo Provimento n° 56-2007-CGJ

Intimação

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000455-58.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA JACOB (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA FERNANDES RABELO OAB - MT9031/B-B (ADVOGADO(A))

MARIANA ALBUQUERQUE RABELO OAB - DF44918 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Jacó Carlos Silva Coelho OAB - MT0015013S-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE Processo: 1000455-58.2017.8.11.0037; 

AUTOR(A): PATRICIA JACOB RÉU: ITAU SEGUROS S/A O GESTOR 

JUDICIÁRIO DA 2ª VARA CIVEL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE, 

ESTADO DE MATO GROSSO, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO 

CONFERIDAS POR LEI, ETC. Em cumprimento à decisão retro, designa a 

realização da perícia médica para o dia 14 de dezembro de 2018, às 08 

horas, por ordem de chegada, conforme disponibilidade de agenda do 

perito, a ser realizada no edifício do Fórum da Comarca de Primavera do 

Leste-MT. O(a) advogado(a) fica ciente de que DEVERÁ comunicar a 

parte autora para que compareça no local, dia e hora marcados, trazendo 

consigo DOCUMENTOS PESSOAIS, LAUDOS e EXAMES MÉDICOS relativos 

à pretensão aludida na inicial, para colaborar com os esclarecimentos do 

perito. Primavera do Leste - MT, 10 de dezembro de 2018. Ésio Martins de 

Freitas Gestor Judiciário Matrícula 22311 SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE E INFORMAÇÕES: RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, 

CENTRO, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 TELEFONE: (66) 

3500 1100 - Ramal 217

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007455-75.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANE FRANCISCA TRAMPUSCH (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório (DPVAT) c/c Indenização por 

Danos Morais Requerente: Josiane Francisca Trampusch Requerido: Porto 

Seguro Cia de Seguros Vistos etc. Preenchidos os requisitos legais (CPC, 

art.319), recebo a petição inicial para processamento pelo rito comum. 

Defiro os benefícios da Assistência Judiciária, nos termos do artigo 98 do 

Código de Processo Civil. Remetam-se os autos ao Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania para designação de audiência de 

conciliação ou mediação, conforme a hipótese, com antecedência mínima 

de 30 (trinta) dias, devendo ser citada a ré com pelo menos 20 (vinte) dias 

de antecedência. Cite-se a parte ré para comparecer à audiência 

designada, com a advertência expressa de que o prazo para contestar 

será contado nos moldes do artigo 335 do Código de Processo Civil, bem 

como que, se não contestar a ação, caso não haja composição, será 

considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (CPC, art.344). Nos moldes do artigo 334, 

§4º, I, do Código de Processo Civil, a audiência de conciliação ou 

mediação não será realizada se ambas as partes manifestarem, 

expressamente, desinteresse na composição consensual. No ato da 

intimação as partes devem ser advertidas que o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado 

ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 

dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado (CPC, art.334, §8º). As partes 

devem estar acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos 

(CPC, art.334, §9º). Todavia, eventual composição será sobremaneira 

facilitada se, por ocasião da realização da sessão de conciliação, já existir 

nos autos o laudo pericial, motivo pelo qual, em analogia à Recomendação 

Conjunta nº 01, de 15 de dezembro de 2015, do Conselho Nacional de 

Justiça, determino, desde logo, a realização de prova pericial médica. 

Nomeio como perito judicial o Dr. Reinaldo Prestes Neto, especialista em 

ortopedia e traumatologia, CRM 5329/MT, com endereço profissional na 

Rua Alameda Aripuanã, nº 88, Bairro Alphaville, Cuiabá-MT. Incumbe às 

partes, dentro de 15 (quinze) dias contados da intimação do despacho de 
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nomeação do perito: I - arguir o impedimento ou a suspeição do perito, se 

for o caso; II - indicar assistente técnico; III - apresentar quesitos. Nos 

moldes da Resolução 232, de 13 de julho de 2016, fixo o valor dos 

honorários periciais devidos ao médico em R$1.000,00 (um mil reais), em 

face do grau de especialidade do profissional e a peculiaridade da 

ausência de aceitação de nomeação dos médicos locais (Agravo de 

Instrumento nº 171121/2015 – Classe CNJ - 202 – Comarca de Primavera 

do Leste). Apresentado o laudo pericial, em sendo o beneficiário da justiça 

gratuita vencedor na demanda, a parte contrária deverá arcar com o 

pagamento integral dos honorários periciais arbitrados, conforme artigo 2º, 

§3º, da Resolução 232, de 13 de julho de 2016, do Conselho Nacional de 

Justiça. Para tal finalidade, intime-se a parte contrária para depositar em 

juízo, em 5 (cinco) dias, o valor correspondente aos honorários periciais, 

na forma do artigo 95, §1º, do Código de Processo Civil, valor que lhe será 

restituído caso o beneficiário da Justiça Gratuita seja sucumbente, 

hipótese em que o Juiz determinará a expedição de certidão em favor do 

médico perito, com o valor total dos honorários que lhe são devidos, para 

cobrança junto ao Estado de Mato Grosso. De posse da certidão, o 

profissional perito deverá executar o Estado, por meio da justiça, para o 

recebimento dos honorários fixados pelo magistrado. O pagamento dos 

honorários periciais será efetuado após o término do prazo para 

manifestação das partes sobre o laudo e eventual prestação de 

esclarecimentos, acaso solicitados. O perito nomeado deverá formalizar o 

requerimento de cadastro, devendo constar: a) a sua qualificação e o 

número da inscrição no Conselho Regional de Medicina; b) o endereço 

profissional; c) certidão do CRM/MT atestando não haver impedimentos à 

sua atuação profissional; d) a área de atuação, destacando sua 

especialidade. Constituem-se obrigações fundamentais para a percepção 

da remuneração instituída: I – realizar a perícia com zelo e diligência, 

usando de todos os recursos técnico-profissionais, até decisão final, 

inclusive de instâncias superiores, se for o caso; II – não receber do 

beneficiário qualquer remuneração a título de honorários profissionais. O 

descumprimento das obrigações elencadas importará na substituição do 

perito e na perda do direito à remuneração, com devolução de eventual 

valor recebido, devidamente corrigido, sem prejuízo das sanções 

administrativas, penais e disciplinares. O laudo pericial deverá conter: I - a 

exposição do objeto da perícia; II - a análise técnica ou científica realizada 

pelo perito; III - a indicação do método utilizado, esclarecendo-o e 

demonstrando ser predominantemente aceito pelos especialistas da área 

do conhecimento da qual se originou; IV - resposta conclusiva a todos os 

quesitos apresentados pelo juiz, pelas partes e pelo órgão do Ministério 

Público. No laudo, o perito deve apresentar sua fundamentação em 

linguagem simples e com coerência lógica, indicando como alcançou suas 

conclusões. É vedado ao perito ultrapassar os limites de sua designação, 

bem como emitir opiniões pessoais que excedam o exame técnico ou 

científico do objeto da perícia. Para o desempenho de sua função, o perito 

e os assistentes técnicos podem valer-se de todos os meios necessários, 

ouvindo testemunhas, obtendo informações, solicitando documentos que 

estejam em poder da parte, de terceiros ou em repartições públicas, bem 

como instruir o laudo com planilhas, mapas, plantas, desenhos, fotografias 

ou outros elementos necessários ao esclarecimento do objeto da perícia. 

Fixo o prazo de 20 (vinte) dias para a entrega do laudo, nos termos do 

artigo 477 do Código de Processo Civil. As partes terão ciência da data e 

do local indicados pelo perito para ter início a produção da prova. 

Intimem-se as partes para comparecerem na data e local designado. 

Aportando o laudo pericial, intimem-se as partes para manifestação em 15 

(quinze) dias (CPC, art.477, § 1º). Expirado o prazo, designe-se audiência 

no CEJUSC. Encaminhe-se ao perito nomeado os quesitos apresentados 

pelas partes. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Primavera do 

Leste (MT), 12 de novembro de 2018. Lidiane de Almeida Anastácio 

Pampado Juíza de Direito em Subst. Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007471-29.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON APARECIDO CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Processo nº 1007471-29.2018.8.11.0037 Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório (DPVAT) c/c Indenização por Danos Morais Requerente: 

Anderson Aparecido Carvalho Requerido: Porto Seguro Cia de Seguros 

Vistos etc. Preenchidos os requisitos legais (CPC, art.319), recebo a 

petição inicial para processamento pelo rito comum. Defiro os benefícios 

da Assistência Judiciária, nos termos do artigo 98 do Código de Processo 

Civil. Remetam-se os autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania para designação de audiência de conciliação ou mediação, 

conforme a hipótese, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, 

devendo ser citada a ré com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência. 

Cite-se a parte ré para comparecer à audiência designada, com a 

advertência expressa de que o prazo para contestar será contado nos 

moldes do artigo 335 do Código de Processo Civil, bem como que, se não 

contestar a ação, caso não haja composição, será considerada revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (CPC, art.344). Nos moldes do artigo 334, §4º, I, do Código de 

Processo Civil, a audiência de conciliação ou mediação não será realizada 

se ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse na 

composição consensual. No ato da intimação as partes devem ser 

advertidas que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado (CPC, art.334, §8º). As partes devem estar acompanhadas 

por seus advogados ou defensores públicos (CPC, art.334, §9º). Todavia, 

eventual composição será sobremaneira facilitada se, por ocasião da 

realização da sessão de conciliação, já existir nos autos o laudo pericial, 

motivo pelo qual, em analogia à Recomendação Conjunta nº 01, de 15 de 

dezembro de 2015, do Conselho Nacional de Justiça, determino, desde 

logo, a realização de prova pericial médica. Nomeio como perito judicial o 

Dr. Reinaldo Prestes Neto, especialista em ortopedia e traumatologia, CRM 

5329/MT, com endereço profissional na Rua Alameda Aripuanã, nº 88, 

Bairro Alphaville, Cuiabá-MT. Incumbe às partes, dentro de 15 (quinze) 

dias contados da intimação do despacho de nomeação do perito: I - arguir 

o impedimento ou a suspeição do perito, se for o caso; II - indicar 

assistente técnico; III - apresentar quesitos. Nos moldes da Resolução 

232, de 13 de julho de 2016, fixo o valor dos honorários periciais devidos 

ao médico em R$1.000,00 (um mil reais), em face do grau de especialidade 

do profissional e a peculiaridade da ausência de aceitação de nomeação 

dos médicos locais (Agravo de Instrumento nº 171121/2015 – Classe CNJ 

- 202 – Comarca de Primavera do Leste). Apresentado o laudo pericial, em 

sendo o beneficiário da justiça gratuita vencedor na demanda, a parte 

contrária deverá arcar com o pagamento integral dos honorários periciais 

arbitrados, conforme artigo 2º, §3º, da Resolução 232, de 13 de julho de 

2016, do Conselho Nacional de Justiça. Para tal finalidade, intime-se a 

parte contrária para depositar em juízo, em 5 (cinco) dias, o valor 

correspondente aos honorários periciais, na forma do artigo 95, §1º, do 

Código de Processo Civil, valor que lhe será restituído caso o beneficiário 

da Justiça Gratuita seja sucumbente, hipótese em que o Juiz determinará a 

expedição de certidão em favor do médico perito, com o valor total dos 

honorários que lhe são devidos, para cobrança junto ao Estado de Mato 

Grosso. De posse da certidão, o profissional perito deverá executar o 

Estado, por meio da justiça, para o recebimento dos honorários fixados 

pelo magistrado. O pagamento dos honorários periciais será efetuado 

após o término do prazo para manifestação das partes sobre o laudo e 

eventual prestação de esclarecimentos, acaso solicitados. O perito 

nomeado deverá formalizar o requerimento de cadastro, devendo constar: 

a) a sua qualificação e o número da inscrição no Conselho Regional de 

Medicina; b) o endereço profissional; c) certidão do CRM/MT atestando 

não haver impedimentos à sua atuação profissional; d) a área de atuação, 

destacando sua especialidade. Constituem-se obrigações fundamentais 

para a percepção da remuneração instituída: I – realizar a perícia com zelo 

e diligência, usando de todos os recursos técnico-profissionais, até 

decisão final, inclusive de instâncias superiores, se for o caso; II – não 

receber do beneficiário qualquer remuneração a título de honorários 

profissionais. O descumprimento das obrigações elencadas importará na 

substituição do perito e na perda do direito à remuneração, com devolução 

de eventual valor recebido, devidamente corrigido, sem prejuízo das 

sanções administrativas, penais e disciplinares. O laudo pericial deverá 

conter: I - a exposição do objeto da perícia; II - a análise técnica ou 

científica realizada pelo perito; III - a indicação do método utilizado, 

esclarecendo-o e demonstrando ser predominantemente aceito pelos 

especialistas da área do conhecimento da qual se originou; IV - resposta 

conclusiva a todos os quesitos apresentados pelo juiz, pelas partes e pelo 
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órgão do Ministério Público. No laudo, o perito deve apresentar sua 

fundamentação em linguagem simples e com coerência lógica, indicando 

como alcançou suas conclusões. É vedado ao perito ultrapassar os limites 

de sua designação, bem como emitir opiniões pessoais que excedam o 

exame técnico ou científico do objeto da perícia. Para o desempenho de 

sua função, o perito e os assistentes técnicos podem valer-se de todos 

os meios necessários, ouvindo testemunhas, obtendo informações, 

solicitando documentos que estejam em poder da parte, de terceiros ou em 

repartições públicas, bem como instruir o laudo com planilhas, mapas, 

plantas, desenhos, fotografias ou outros elementos necessários ao 

esclarecimento do objeto da perícia. Fixo o prazo de 20 (vinte) dias para a 

entrega do laudo, nos termos do artigo 477 do Código de Processo Civil. 

As partes terão ciência da data e do local indicados pelo perito para ter 

início a produção da prova. Intimem-se as partes para comparecerem na 

data e local designado. Aportando o laudo pericial, intimem-se as partes 

para manifestação em 15 (quinze) dias (CPC, art.477, § 1º). Expirado o 

prazo, designe-se audiência no CEJUSC. Encaminhe-se ao perito nomeado 

os quesitos apresentados pelas partes. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 13 de novembro de 

2018. Lidiane de Almeida Anastácio Pampado Juíza de Direito em Subst. 

Legal

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1007557-97.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE IVETE SCHAFER COLOMBELI (REQUERENTE)

LEONI COLOMBELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAILOR HENRIQUE SOUZA OAB - MT21916/O (ADVOGADO(A))

JOAO MANOEL JUNIOR OAB - MT3284/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILTON BERALDO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAINARA RAVANELLO CARBONIERI OAB - MT0015651A 

(ADVOGADO(A))

EDMAR DE JESUS RODRIGUES OAB - MT10438/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

SIRIO SECCHI (TESTEMUNHA)

CESAR JORGE SECHI (TESTEMUNHA)

VALDECIR ORTOLANI (TESTEMUNHA)

JOSE EDUARDO MADI (TESTEMUNHA)

 

Processo nº 1007557-97.2018.8.11.0037- PJe Carta Precatória 

Deprecante: Juízo da Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim (MT) 

Vistos etc. Designo audiência para as oitivas das testemunhas César 

Jorge Sechi, Sírio Sechi, José Eduardo Madi e Valdecir Ortolani, para a 

data de _27_ de março de 2019 , às 17h00min. Cabe ao advogado da 

parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e 

do local da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo 

(CPC, art.455). A intimação deverá ser realizada por carta com aviso de 

recebimento, cumprindo ao advogado juntar aos autos, com antecedência 

de pelo menos 3 (três) dias da data da audiência, cópia da 

correspondência de intimação e do comprovante de recebimento (CPC, 

art.455, §1º). Comunique-se ao Juízo Deprecante. Intimações pertinentes 

(CPC, art.261, §2º). Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 21 de novembro 

de 2018. Lidiane de Almeida Anastácio Pampado Juíza de Direito em 

substituição legal

Intimação Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1004933-12.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

MONTORO & MONTOURO LTDA - ME (IMPUGNADO)

MONTOURO & CIA LTDA - ME (IMPUGNADO)

NORTH VINIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPP 

(IMPUGNADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO OAB - MT0016289S 

(ADVOGADO(A))

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO OAB - MT0015948A (ADVOGADO(A))

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485/O 

(ADVOGADO(A))

VITTOR ARTHUR GALDINO OAB - MT13955/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

ENIO ZANATTA (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE Processo nº 1004933-12.2017.8.11.0037 (PJe) 

Impugnação – Base Normativa: Lei nº 11.101/2005, art.8º Impugnante: 

Banco Bradesco S/A Referência: Recuperação Judicial nº 

1001883-75.2017.8.11.0037 (PJe) Recuperandas: North Vinil Indústria e 

Comércio de Tintas Ltda. - EPP e Outras Vistos etc. Trata-se de 

impugnação formulada pelo Banco Bradesco S/A, qualificado nos autos 

em epígrafe, em face da inclusão de créditos extraconcursais na relação 

de credores pelo administrador judicial, nos moldes do artigo 8º da Lei nº 

11.101/2005. A pretensão material fundamenta-se, basicamente, na 

incorreta inclusão de créditos do impugnante no quadro de credores, não 

sujeitos ao pleito recuperacional, uma vez que representados por 

contratos com cláusula de alienação fiduciária, nos moldes do artigo 49, 

§3º, da Lei nº 11.101/05, especificamente: Cédula de Crédito Bancário 

BNDES FINAME PSI nº 3041132-7, com valor atualizado de R$ 381.934,18 

(trezentos e oitenta e um mil, novecentos e trinta e quatro reais e dezoito 

centavos). Regularmente intimada, a recuperanda refutou as alegações da 

parte, assinalando que o crédito foi corretamente inserido na classe 

correspondente, asseverando a imprescindibilidade dos bens para a 

recuperação judicial (Num.10705253). Instada, o Administrador Judicial 

apresentou manifestação, consignando a imprescindibilidade do bem 

alienado para a atividade da empresa, assinalando o impacto inegável se 

retirado (Num.11274051). O representante do Ministério Público, por 

intermédio do Promotor de Justiça Dr. João Batista de Oliveira, informou 

não haver interesse coletivo ou individual que tenha relevância social, nos 

termos do artigo 127 da Constituição Federal e do artigo 178 do Código de 

Processo Civil, que legitime a intervenção ministerial (Num.11810977). 

Formalizados os autos, vieram conclusos para julgamento. É o relatório. 

Fundamento. Decido. O deslinde da controvérsia não carece de dilação 

probatória. Assim, atenta aos princípios da brevidade e economia 

processual, conheço diretamente do pedido e julgo antecipadamente o 

mérito. A questão controvertida cinge-se à ausência de sujeição ao pleito 

recuperacional do crédito representado pelo contrato com cláusula de 

alienação fiduciária de bem. Nos termos do artigo 49, §3º, da Lei nº 

11.101/05, tratando-se de credor titular da posição de proprietário 

fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de 

proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos 

contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em 

incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com 

reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da 

recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a 

coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva, não 

se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 

4o do art. 6o desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do 

devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial. 

Nessa linha de intelecção, é imperioso distinguir dois institutos 

extremamente relevantes para o deslinde da questão: direitos reais de 

garantia e direitos reais em garantia. Embora semelhantes, não se 

confundem. Os direitos reais de garantia dizem respeito ao ônus real que 

recai sobre o bem (hipoteca, penhor, anticrese etc.), mantendo-se, nessa 

hipótese, a propriedade em favor do devedor. Por outro lado, os direitos 

reais em garantia - tomando o exemplo dos autos a alienação fiduciária - a 

propriedade resolúvel do bem é transferida ao credor, sendo conferido ao 

fiduciante tão somente a posse direta do bem, com expectativa de 

retomada da propriedade mediante cumprimento do termo acordado. 

Pertinente consignar os ensinamentos do civilista César Fiuza, alienação 

fiduciária em garantia é o contrato pelo qual uma pessoa, o devedor 

fiduciante, a fim de garantir o adimplemento de obrigação e mantendo-se 

na posse direta, obriga-se a transferir a propriedade de uma coisa ou a 

titularidade de um direito a outra pessoa, o credor fiduciário, que fica 

adstrito a retransmitir a propriedade ou a titularidade do direito ao devedor 

fiduciante, assim que pagar a dívida garantida[1]. A referida condição 

(direito real em garantia), traduz a qualidade extraconcursal de 

determinados créditos que, por disposição legal (art.49, §3º, Lei nº 

11.101/05), não se submetem aos efeitos da recuperação judicial (com 

reserva, na parte final do dispositivo, ao período de “blindagem” e, ainda, 
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se se tratar de bens essenciais à atividade da empresa). Nas lições do 

jurista Sérgio Campinho, de fato, não são todos os créditos que ficarão 

sujeitos ao pagamento a ser acordado na recuperação judicial, os quais, 

consequentemente, não integrarão a assembleia-geral que venha a ser 

instalada para dele deliberar ou decidir qualquer outro incidente que se 

manifeste no respectivo processo.[2] Isso porque escapam à recuperação 

judicial os créditos oriundos de contratos de alienação fiduciária, para os 

quais prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e das 

condições contratuais, desde que observados os requisitos para tal 

constituição. Consolidando esse entendimento, o STJ editou o enunciado 

nº 550, com a seguinte redação: “Não se submetem aos efeitos da 

recuperação judicial os créditos garantidos por alienação fiduciária de bem 

não essencial à atividade empresarial”. No julgamento do recurso 

paradigma, CC 131.656-PE, de relatoria da Ilustre Ministra Maria Isabel 

Gallotti, julgado em 8/10/2014, restou consignado que o art. 49, caput, da 

Lei 11.101/2005 estabelece que estão sujeitos à recuperação judicial 

todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. 

Por sua vez, o § 3º do mesmo artigo prevê hipóteses em que os créditos 

não se submeterão aos efeitos da recuperação judicial, entre eles, os 

créditos garantidos por alienação fiduciária. A jurisprudência do STJ, no 

entanto, tendo por base a limitação prevista na parte final do § 3º do art. 

49 - que impede a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos 

bens de capital essenciais à sua atividade empresarial - e inspirada no 

princípio da preservação da empresa, tem estabelecido hipóteses em que 

se abre exceção à regra da não submissão do crédito garantido por 

alienação fiduciária ao procedimento da recuperação judicial. De acordo 

com a linha seguida pelo STJ, a exceção somente é aplicada a casos que 

revelam peculiaridades que recomendem tratamento diferenciado visando 

à preservação da atividade empresarial, como, por exemplo, no caso em 

que o bem dado em alienação fiduciária componha o estoque da 

sociedade, ou no caso de o bem alienado ser o imóvel no qual se situa a 

sede da empresa. Em suma, justifica-se a exceção quando se verificar, 

pelos elementos constantes dos autos, que a retirada dos bens prejudique 

de alguma forma a atividade produtiva da sociedade. Caso contrário, isto 

é, inexistente qualquer peculiaridade que justifique excepcionar a regra 

legal do art. 49, § 3º, deve prevalecer a regra de não submissão, 

excluindo-se dos efeitos da recuperação judicial os créditos de titularidade 

da interessada que possuem garantia de alienação fiduciária[3]. Imperioso 

consignar, opportune tempore, que tal prerrogativa está associada à 

regular constituição da garantia, nos moldes do artigo 1.361, §1º do 

Código Civil, circunstância verificada no presente caso, mediante registro 

na repartição competente. Adiante, como já assinalado (CC 131.656-PE e 

Informativo STJ nº 550), a interpretação do dispositivo permite a 

flexibilização do comando normativo quando se tratar de bem essencial ao 

funcionamento da empresa em recuperação judicial, sendo a análise 

conferida ao juízo recuperacional. No caso dos autos a peça alienada é 

essencial à atividade da empresa, sendo responsável pela produção de 

mais de 80% do material comercializado pela recuperanda, processando 

toneladas de matéria-prima por dia. Logo, o crédito oriundo do contrato 

com cláusula de alienação fiduciária, regularmente registrado, não se 

sujeita aos efeitos da recuperação judicial e deve ser excluído do quadro 

geral de credores. Contudo, o bem essencial não pode ser retirado da 

posse da empresa enquanto durar a recuperação judicial, porquanto 

imprescindível à atividade fim, conforme relatório apresentado pela 

Administradora Judicial. Dispositivo Isso posto, julgo procedente a 

impugnação e determino a retificação, do quadro geral de credores, com a 

exclusão do crédito representado pela Cédula de Crédito Bancário BNDES 

FINAME PSI nº 3041132-7, com valor atualizado de R$ 381.934,18 

(trezentos e oitenta e um mil, novecentos e trinta e quatro reais e dezoito 

centavos). Por conseguinte, julgo extinto o processo com resolução de 

mérito, com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Condeno a 

parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios. Fixo a verba honorária em 10% (dez por cento) sobre o 

valor da causa, em face do julgamento antecipado do mérito, fato que 

abreviou o labor profissional, nos moldes do artigo 85, §2º, do Código de 

Processo Civil. Inaplicável a incidência da pena de litigância de má-fé e 

indenização por prejuízo processual, eis que a análise dos autos indica 

que a conclusão profissional não refletiu qualquer intenção emulativa, mas 

apenas interpretação jurídica equivocada. Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes. P.R.I.C. 

Primavera do Leste (MT), 09 de outubro de 2018. Patrícia Cristiane Moreira 

Juíza de Direito [1] FIUZA, César, Direito Civil: curso completo, 15.Ed2. Tir., 

revista, atualizada e ampliada, Belo Horizonte: Del Rey, 2012, pág.1150. [2] 

CAMPINHO, Sérgio. Curso de direito comercial: falência e recuperação de 

empresa/Sérgio Campinho. 8. ed. rev. E atual. – São Paulo: Saraiva, 2017. 

[3] - CC 131.656-PE, de relatoria da Ilustre Ministra Maria Isabel Gallotti, 

julgado em 8/10/2014.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000265-95.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO LINO (AUTOR(A))

SANDRA REGINA ROSA LINA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO JOSE CADOR OAB - MT0014323A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR0008123S (ADVOGADO(A))

THIAGO AUGUSTO GONCALVES BOZELLI OAB - PR54285 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

INTIMO AS PARTES PARA SE MANIFESTAREM SOBRE OS DOCUMENTOS 

JUNTADOS NOS AUTOS CONFORME DETERMINAÇÃO NA DECISÃO DO ID 

10452966, NO PRAZO DE 15 DIAS.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002189-44.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RIGOBERTO ANDERSON MARCHETI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALITA BORGES REIS OAB - MT0019942A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDILSO DALLACORTE (EXECUTADO)

SIRONE DALLACORTE (EXECUTADO)

MOACIR DALLACORTE (EXECUTADO)

ELISABETE DORNELES DALLA CORTE (EXECUTADO)

 

Intimo a parte requerente para providenciar o pagamento da diligência do 

oficial de justiça, comprovando o mesmo nos autos. Bem como intimo da 

decisão do ID 10051613.

Intimação Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1004902-89.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

NORTH VINIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPP 

(IMPUGNADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO OAB - MT0015948A (ADVOGADO(A))

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO OAB - MT0016289S 

(ADVOGADO(A))

VITTOR ARTHUR GALDINO OAB - MT13955/O (ADVOGADO(A))

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485/O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

ENIO ZANATTA (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE Processo nº 1004902-89.2017.8.11.0037 (PJe) 

Impugnação da Relação de Credores Impugnante: Cooperativa de Crédito 

de Livre Admissão de Associados Vale do Cerrado - SICREDI Impugnado: 

North Vinil Industria e Comércio de Tintas Ltda. Vistos em correição 

permanente. Trata-se de impugnação da relação de credores proposta 

pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Vale do 

Cerrado - SICREDI, em face de North Vinil Indústria e Comércio de Tintas 

Ltda., ambos qualificados nos autos em epígrafe. A pretensão material 
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fundamenta-se na incorreta inclusão dos créditos do impugnante, 

referente ao contrato de crédito bancário nº B60534912-4 no valor de R$ 

710.787,99 (setecentos e dez mil, setecentos e oitenta e sete reais e 

noventa e nove centavos), não sujeitos ao pleito recuperacional, uma vez 

que representados por contratos com cláusula de alienação fiduciária, nos 

moldes do artigo 49, §3º, da Lei nº 11.101/05. Com a inicial vieram 

documentos (Num.10302284). Regularmente intimado, o requerido 

contestou a ação arguindo a imprescindibilidade dos imóveis alienados, 

citando os princípios informadores do processo recuperacional 

(Num.10705368). O Administrador Judicial apresentou manifestação 

consignando a indispensabilidade dos bens ao soerguimento da empresa, 

de sorte que a lei de recuperação judicial autorizaria a sujeição do crédito 

ao pleito, promovendo assim a preservação da empresa, sua função 

social e o estimulo à atividade econômica (Num.11274080). Formalizados 

os autos, vieram conclusos para julgamento. É o relatório. Fundamento. 

Decido. A questão controvertida cinge-se à ausência de sujeição ao pleito 

recuperacional do crédito representado pelo contrato com cláusula de 

alienação fiduciária de bens imóveis. Nos termos da decisão, dispõe o 

artigo 49, §3º, da Lei nº 11.101/05 que, tratando-se de credor titular da 

posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de 

arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel 

cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou 

irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário 

em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se 

submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos 

de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a 

legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de 

suspensão a que se refere o § 4o do art. 6o desta Lei, a venda ou a 

retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a 

sua atividade empresarial. Nessa linha de intelecção, é imperioso distinguir 

dois institutos extremamente relevantes para o deslinde da questão: 

direitos reais de garantia e direitos reais em garantia. Embora semelhantes, 

não se confundem. Os direitos reais de garantia dizem respeito ao ônus 

real que recai sobre o bem (hipoteca, penhor, anticrese etc.), 

mantendo-se, nessa hipótese, a propriedade em favor do devedor. Por 

outro lado, os direitos reais em garantia - tomando o exemplo dos autos a 

alienação fiduciária - a propriedade resolúvel do bem é transferida ao 

credor, sendo conferido ao fiduciante tão somente a posse direta do bem, 

com expectativa de retomada da propriedade mediante cumprimento do 

termo acordado. Pertinente consignar os ensinamentos do civilista César 

Fiuza, alienação fiduciária em garantia é o contrato pelo qual uma pessoa, 

o devedor fiduciante, a fim de garantir o adimplemento de obrigação e 

mantendo-se na posse direta, obriga-se a transferir à propriedade de uma 

coisa ou a titularidade de um direito a outra pessoa, o credor fiduciário, 

que fica adstrito a retransmitir a propriedade ou a titularidade do direito ao 

devedor fiduciante, assim que pagar a dívida garantida[1]. A referida 

condição (direito real em garantia) traduz a qualidade extraconcursal de 

determinados créditos que, por disposição legal (art.49, §3º, Lei nº 

11.101/05), não se submetem aos efeitos da recuperação judicial (com 

reserva, na parte final do dispositivo, ao período de “blindagem” e, ainda, 

se se tratar de bens essenciais à atividade da empresa). Nas lições do 

jurista Sérgio Campinho, de fato, não são todos os créditos que ficarão 

sujeitos ao pagamento a ser acordado na recuperação judicial, os quais, 

consequentemente, não integrarão a assembleia-geral que venha a ser 

instalada para dele deliberar ou decidir qualquer outro incidente que se 

manifeste no respectivo processo.[2] Isso porque escapam à recuperação 

judicial os créditos oriundos de contratos de alienação fiduciária, para os 

quais prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e das 

condições contratuais, desde que observados os requisitos para tal 

constituição. Consolidando esse entendimento, o STJ editou o enunciado 

nº 550, com a seguinte redação: “Não se submetem aos efeitos da 

recuperação judicial os créditos garantidos por alienação fiduciária de bem 

não essencial à atividade empresarial”. No julgamento do recurso 

paradigma, CC 131.656-PE, de relatoria da Ilustre Ministra Maria Isabel 

Gallotti, julgado em 8/10/2014, restou consignado que o art. 49, caput, da 

Lei 11.101/2005 estabelece que estão sujeitos à recuperação judicial 

todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. 

Por sua vez, o § 3º do mesmo artigo prevê hipóteses em que os créditos 

não se submeterão aos efeitos da recuperação judicial, entre eles, os 

créditos garantidos por alienação fiduciária[3]. Imperioso consignar, 

opportune tempore, que tal prerrogativa está associada à regular 

constituição da garantia, nos moldes do artigo 1.361, §1º do Código Civil, 

circunstância verificada no presente caso, mediante registro junto ao 

cartório de imóveis, títulos e documentos, junto às matrículas imobiliárias nº 

3.375 e nº 3.376, livro I, em 19 de dezembro de 2016, anterior ao 

ajuizamento do pleito recuperacional Logo, o crédito oriundo do contrato 

com cláusula de alienação fiduciária não se sujeita aos efeitos da 

recuperação judicial, razão porque devem ser excluídos do quadro de 

credores. A jurisprudência do STJ, no entanto, tendo por base a limitação 

prevista na parte final do § 3º do art. 49 - que impede a venda ou a 

retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais à 

sua atividade empresarial - e inspirada no princípio da preservação da 

empresa, tem estabelecido hipóteses em que se abre exceção à regra da 

não submissão do crédito garantido por alienação fiduciária ao 

procedimento da recuperação judicial. De acordo com a linha seguida pelo 

STJ, a exceção somente é aplicada a casos que revelam peculiaridades 

que recomendem tratamento diferenciado visando à preservação da 

atividade empresarial, como, por exemplo, no caso em que o bem dado em 

alienação fiduciária componha o estoque da sociedade, ou no caso de o 

bem alienado ser o imóvel no qual se situa a sede da empresa. Em suma, 

justifica-se a exceção quando se verificar, pelos elementos constantes 

dos autos, que a retirada dos bens prejudique de alguma forma a atividade 

produtiva da sociedade[4]. Grifo Assim, como já assinalado (CC 

131.656-PE e Informativo STJ nº 550), a interpretação do dispositivo 

permite a flexibilização do comando normativo quando se tratar de bem 

essencial ao funcionamento da empresa em recuperação judicial, 

permitindo-se a manutenção na posse em favor da sociedade empresária, 

sendo a análise conferida ao juízo recuperacional. No caso dos autos os 

imóveis alienados são essenciais à atividade da empresa, pois são 

destinados à guarda de veículos, bem como para a atividade de 

distribuição de material (pedra e areia). Portanto, os bens essenciais não 

podem ser retirados da posse da empresa enquanto durar a recuperação 

judicial, porquanto imprescindíveis ao soerguimento, conforme relatório 

apresentado pelo Administrador Judicial (Num.11274080). Dispositivo Isso 

posto, julgo procedente a impugnação e determino a retificação, do quadro 

de credores, com a exclusão do crédito representado pela cédula de 

crédito bancário nº B60534912-4, no valor de R$ 710.787,99 (setecentos 

e dez mil, setecentos e oitenta e sete reais e noventa e nove centavos), 

uma vez que apresenta garantia real de alienação fiduciária, mantendo-se 

a posse dos bens em favor da empresa requerida. Por conseguinte, julgo 

extinto o processo com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil. Condeno a empresa impugnada ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios. Fixo a verba honorária 

em 10% sobre o valor da causa, nos moldes do artigo 85 do Código de 

Processo Civil, especialmente em razão do julgamento antecipado da lide, 

fato que abreviou o labor profissional. Transitada em julgado, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações pertinentes. P.R.IC. Primavera do 

Leste (MT), 24 de setembro de 2018. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de 

Direito [1] FIUZA, César, Direito Civil: curso completo, 15.Ed2. Tir., revista, 

atualizada e ampliada, Belo Horizonte: Del Rey, 2012, pág.1150. [2] 

CAMPINHO, Sérgio. Curso de direito comercial: falência e recuperação de 

empresa/Sérgio Campinho. 8. ed. rev. E atual. – São Paulo: Saraiva, 2017. 

[3] - CC 131.656-PE, de relatoria da Ilustre Ministra Maria Isabel Gallotti, 

julgado em 8/10/2014. [4] - CC 131.656-PE, de relatoria da Ilustre Ministra 

Maria Isabel Gallotti, julgado em 8/10/2014.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007723-32.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VANILSON ARRUDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADELAR KRUMMENAUER OAB - MT21906/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA (REQUERIDO)

DIFERENTE DISTRIBUIDORA E INTERMEDIACAO DE VEICULOS LTDA 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1007723-32.2018.8.11.0037. REQUERENTE: VANILSON ARRUDA DA 

SILVA REQUERIDO: DIFERENTE DISTRIBUIDORA E INTERMEDIACAO DE 

VEICULOS LTDA, GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA Vistos etc. A 

parte autora relata que adquiriu um veículo da parte requerida, pela 

importância de R$ 46.890,00 (quarenta e seis mil, oitocentos e noventa 

reais), presumindo-se, em princípio, possuir capacidade para pagar as 
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despesas do processo sem prejuízo da manutenção do sustento próprio. 

Destarte, havendo nos autos elementos que evidenciam a falta dos 

pressupostos legais para a concessão da gratuidade e inexistindo 

justificativa idônea para o recolhimento ao final, intime-se a parte autora 

para comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos, em 10 

(dez) dias, nos moldes do artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil. 

Expirado o prazo, imediata conclusão. Cumpra-se. Primavera do Leste 

(MT), 06 de dezembro de 2018. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007721-62.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS VINICIUS GALVAO BORTOLOTTI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IDELVANDA RODRIGUES DE MORAES OAB - MT23583/O 

(ADVOGADO(A))

EDIVILSON JOSE GUIMARAES OAB - MT0006534A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO SOBRINHO CASTANON DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1007721-62.2018.8.11.0037. EXEQUENTE: MARCOS VINICIUS GALVAO 

BORTOLOTTI EXECUTADO: PAULO SOBRINHO CASTANON DOS SANTOS 

Vistos etc. Cite-se o executado para pagar a dívida no prazo de 3 (três) 

dias, contado da citação (CPC, art.829, caput), cientificando-o de que, 

independentemente de penhora, depósito ou caução, poderá se opor à 

execução por meio de embargos, oferecidos no prazo de 15 (quinze) dias 

(CPC, art.915), bem como que, no prazo para embargos, reconhecendo o 

crédito do exequente e comprovando o depósito de trinta por cento do 

valor em execução, acrescido de custas e de honorários de advogado, 

poderá requerer que lhe seja permitido pagar o restante em até 6 (seis) 

parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de um por 

cento ao mês (CPC, art.916). Fixo os honorários advocatícios em 10% 

(dez por cento) sobre o valor do débito, devendo o executado ser 

expressamente advertido de que, no caso de integral pagamento no prazo 

de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela 

metade (CPC, art.827, §1º). Do mandado de citação constarão, também, a 

ordem de penhora e a avaliação a serem cumpridas pelo oficial de justiça 

tão logo verificado o não pagamento no prazo assinalado, de tudo 

lavrando-se auto, com intimação do executado. A penhora recairá sobre 

os bens indicados pelo exequente, salvo se outros forem indicados pelo 

executado e aceitos pelo juiz, mediante demonstração de que a constrição 

proposta lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente (CPC, 

art.829, §§1º e 2º). Se o oficial de justiça não encontrar o executado, 

arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução. Nos 

10 (dez) dias seguintes à efetivação do arresto, o oficial de justiça 

procurará o executado 2 (duas) vezes em dias distintos e, havendo 

suspeita de ocultação, realizará a citação com hora certa, certificando 

pormenorizadamente o ocorrido, incumbindo ao exequente requerer a 

citação por edital, uma vez frustradas a pessoal e a com hora certa. 

Aperfeiçoada a citação e transcorrido o prazo de pagamento, o arresto 

converter-se-á em penhora, independentemente de termo. Concluídas as 

diligências, imediata conclusão. Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 30 

de novembro de 2018. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1007341-39.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EVORA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO DODORICO PEREIRA OAB - SP331806 (ADVOGADO(A))

ANTONIO LEOPARDI RIGAT GARAVAGLIA MARIANNO OAB - SP310592 

(ADVOGADO(A))

FABRICIO ROCHA DA SILVA OAB - SP206338 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VILSON JOSE VIAN (REQUERIDO)

 

Intimo a parte requerente para providenciar o pagamento da diligência do 

oficial de justiça no prazo de 10(dez) dias, comprovando o mesmo nos 

autos. Intimo ainda da decisão do ID 16359093.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000974-96.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

IGUACU MAQUINAS AGRICOLAS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS RICARDO GUILHEN MELO OAB - MT4856/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PARANA EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP (RÉU)

 

CERTIDÃO CERTIFICO QUE NESTA DATA INTIMO O ADVOGADO DO 

PROMOVENTE PARA PAGAMENTO DE DILIGENCIA DO OFICIAL DE 

JUSTIÇA, PARA CUMPRIMENTO DE MANDADO.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 179661 Nr: 10419-29.2016.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MATEUS FERREIRA BARBOSA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO SILVA - OAB:MT/ 

20.957-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:MT 8.184-A

 C E R T I D Ã O

 Tendo em vista que através de contato telefônico o perito médico 

informou a data para realização do ato determinado retro, designo a 

realização da perícia para o dia 14 de dezembro de 2018, às 08horas, por 

ordem de chegada, conforme disponibilidade de agenda do perito, a ser 

realizada no edifício do Fórum da Comarca de Primavera do Leste-MT.

 O(a) advogado(a) fica ciente de que DEVERÁ comunicar a parte autora 

para que compareça no local, dia e hora marcados, trazendo consigo 

DOCUMENTOS PESSOAIS, LAUDOS e EXAMES MÉDICOS relativos à 

pretensão aludida na inicial, para colaborar com os esclarecimentos do 

perito.

Primavera do Leste-MT, 10 de dezembro de 2018.

Ésio Martins de Freitas

Gestor Judiciário

Matrícula 22311

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 120673 Nr: 3159-03.2013.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONIVALDO DE SOUZA CAMARGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IHARABRAS S/A INDUSTRIAS QUÍMICAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO WILSON MARTINS - 

OAB:MT 5.858-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIEL FELÍCIO GIACOMINI 

ROCCO - OAB:SP 246.281, GUILHERME MONTEBUGNOLI ZILIO - 

OAB:SP/ 278.167

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): RONIVALDO DE SOUZA CAMARGO, 

Cpf: 66998581904, Rg: 3911126-8, Filiação: Darci Camargo e Rosa Saleti 

de Souza Camargo (cópia Cart. Identidade), data de nascimento: 

11/07/1968, brasileiro(a), natural de Assis-SP, convivente, agricultor, 

administrador de empresas. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 7.064,06 (Sete mil e sessenta e quatro reais e 

seis centavos), no prazo de 05 dias, contados da expiração do prazo do 

deste edital, sob pena de encaminhamento do débito à Procuradoria 

Estadual para a devida Execução Fiscal, sem prejuizo das anotações no 

Cartório Distribuidor desta Comarca, na forma determinada na 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Laura Maria Coelho 

Lannes de Toledo Barros, digitei.

Primavera do Leste, 10 de dezembro de 2018

Angela Borges de Oliveira Escrevente Autorizado art. 1.205/CNGC
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 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 106018 Nr: 5057-22.2011.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO GERALDO RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CREDIFIBRA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER AUGUSTO BUSS - 

OAB:12628 B- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO MUNIZ REBELLO - 

OAB:24730/PR

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CREDIFIBRA S/A, CNPJ: 

11434526000104. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 367,71 (Trezentos e sessenta e sete reais e 

setenta e um centavos), no prazo de 05 dias, contados da expiração do 

prazo do deste edital, sob pena de encaminhamento do débito à 

Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, sem prejuizo das 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na forma determinada 

na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Laura Maria Coelho 

Lannes de Toledo Barros, digitei.

Primavera do Leste, 10 de dezembro de 2018

Angela Borges de Oliveira Escrevente Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 73511 Nr: 5833-56.2010.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILENE KUBISKI PAIVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO EUGÊNIO FERNANDES 

FILHO - OAB:6.226-A/MT, JOÃO MANOEL JÚNIOR - OAB:MT 3284-B, 

MIRANDA DE OLIVEIRA - OAB:13300/MT, NELIANE ANDREA MANOEL - 

OAB:164.246 SP, NELSON APARECIDO MANOEL JUNIOR - OAB:MT 

5454-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA LEITE CECONELLO - 

OAB:8840-B, CLORIS GARCIA TOFFOLI - OAB:66416/SP, OSWALDO DE 

OLIVEIRA JÚNIOR - OAB:OAB/SP 85115

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARILENE KUBISKI PAIVA, Cpf: 

91895740100, Rg: 2.028.526, Filiação: Odilon Kubiski e Éster Kubinski 

Kubiski, data de nascimento: 01/02/1959, brasileiro(a), natural de 

Rebouças-PR, casado(a), merendeira. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 3.437,44 (Tres mil e quatrocentos e trinta e sete 

reais e quarenta e quatro centavos), no prazo de 05 dias, contados da 

expiração do prazo do deste edital, sob pena de encaminhamento do 

débito à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, sem 

prejuizo das anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na forma 

determinada na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral 

da Justiça.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Laura Maria Coelho 

Lannes de Toledo Barros, digitei.

Primavera do Leste, 10 de dezembro de 2018

Angela Borges de Oliveira Escrevente Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 164110 Nr: 2275-66.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S F BIAVATTI ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte exequente para manifestar acerca da certidão de f. 80, no 

prazo de 10 (dez)dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 152438 Nr: 5560-04.2015.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUIMARÃES AGRÍCOLA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Kozma Reutow, SAVOSTIAN REUTOW

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE MARCON - 

OAB:MT/4660-B, ANDRÉIA LEHNEN - OAB:MT 10752-B, CAMILA 

STOFELES CECON SANTANA - OAB:MT 16.258-B, ELOANE V. 

EVANGELISTA - OAB:MT/14.961-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANIBAL FRANCISCO 

CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - OAB:MT 21.051/B

 Certifico que nesta data INTIMO as partes, para requerer o que entender 

de direito no prazo de 10 (dez)dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 125420 Nr: 7989-12.2013.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAQUELINE ELIZABETE DE MOURA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER AUGUSTO BUSS - 

OAB:12628 B- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 7989-12.2013.811.0037 (Código 125420)

Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição de Valores com Danos 

Morais

Requerente: Jaqueline Elizabete de Moura Santos

Requerida: Ympactus Comercial Ltda.

Vistos etc.

Trata-se de ação de rescisão contratual c/c restituição de valores com 

danos morais proposta por Jaqueline Elizabete de Moura Santos em face 

de Ympactus Comercial Ltda., ambos qualificados nos autos em epígrafe.

Intimada para integralizar o litisconsórcio passivo necessário sob pena de 

extinção processual (fls.41), a parte autora quedou-se inerte, consoante 

certidão inclusa (fls.42).

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO. DECIDO.

A parte autora, intimada para integralizar o litisconsórcio passivo 

necessário, sob pena de extinção processual, nos moldes do artigo 115, 

parágrafo único, do Código de Processo Civil, não cumpriu o ônus 

processual, quedando-se inerte, consoante certidão inclusa (fls.42).

Isso posto, não integralizado o litisconsórcio passivo necessário, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do 

artigo 115, parágrafo único, c/c artigo 485, X, do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes.

P.R.I.C.

 Primavera do Leste (MT), 04 de dezembro de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 164777 Nr: 2577-95.2016.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039412/12/2018 Página 229 de 855



 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS CARLOS DE MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO 

DE OLIVEIRA MATOS - OAB:MT 16.864 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cite-se o executado para pagar a dívida no prazo de 3 (três) dias, 

contado da citação (CPC, art.829, caput), cientificando-o de que, 

independentemente de penhora, depósito ou caução, poderá se opor à 

execução por meio de embargos, oferecidos no prazo de 15 (quinze) dias 

(CPC, art.915), bem como que, no prazo para embargos, reconhecendo o 

crédito do exequente e comprovando o depósito de trinta por cento do 

valor em execução, acrescido de custas e de honorários de advogado, 

poderá requerer que lhe seja permitido pagar o restante em até 6 (seis) 

parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de um por 

cento ao mês (CPC, art.916).Fixo os honorários advocatícios em 20% 

(vinte por cento) sobre o valor do débito, devendo o executado ser 

expressamente advertido de que, no caso de integral pagamento no prazo 

de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela 

metade (CPC, art.827, §1º).Se o oficial de justiça não encontrar o 

executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a 

execução. Nos 10 (dez) dias seguintes à efetivação do arresto, o oficial 

de justiça procurará o executado 2 (duas) vezes em dias distintos e, 

havendo suspeita de ocultação, realizará a citação com hora certa, 

certificando pormenorizadamente o ocorrido, incumbindo ao exequente 

requerer a citação por edital, uma vez frustradas a pessoal e a com hora 

certa. Aperfeiçoada a citação e transcorrido o prazo de pagamento, o 

arresto converter-se-á em penhora, independentemente de 

termo.Baixe-se a medida restritiva, na forma postulada (fls.31).Concluídas 

as diligências, imediata conclusão.Cumpra-se.Primavera do Leste (MT), 06 

de dezembro de 2018. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 175237 Nr: 8118-12.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMPERATRIZ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

ESTOFADOS E COLCHÕES LTDA - ME, CAROLINE MARIUSSI LONDERO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:MT 13.994-A, LUCIANA COSTA PEREIRA - 

OAB:MT/17498, MARIANA MARQUES DE MENDONÇA - OAB:16067/MT, 

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 8118-12.2016.811.0037 (Código 175237)

Ação de Execução de Título Extrajudicial

Exequente: HSBC Bank Brasil S/A – Banco Múltiplo

Executada: Imperatriz Indústria e Comércio de Estofados e Colchões Ltda 

– ME

Executada: Caroline Mariussi Londero

Vistos etc.

Penhore-se, consoante postulado pela parte credora (fls.66), efetuando 

as intimações pertinentes, na forma normativa.

Ato contínuo, avalie-se o bem, no prazo de 10 (dez) dias, ciente o oficial 

de justiça de que o ato constará de vistoria e laudo, devendo, em qualquer 

hipótese, especificar: I - o bem, com as suas características, e o estado 

em que se encontram; II - o valor dos bens (CPC, art.872).

Apresentado o laudo, intimem-se as partes, na forma normativa, para 

manifestação, facultando-lhes impugnação fundamentada, em 15 (quinze) 

dias, sob pena de não conhecimento.

Realizadas a penhora e a avaliação, o juiz dará início aos atos de 

expropriação dos bens (CPC, art.875).

Nos termos do artigo 844 do Código de Processo Civil, para presunção 

absoluta de conhecimento por terceiros, cabe ao exequente providenciar 

a averbação do arresto ou da penhora no registro competente, mediante 

apresentação de cópia do auto ou do termo, independentemente de 

mandado judicial.

Em cumprimento ao disposto no artigo 1.058 da CNGC, intime-se o credor 

para que se manifeste sobre os meios que pretende sejam utilizados: I – 

adjudicação; II – alienação por iniciativa própria; III – alienação por meio de 

corretor credenciado perante a autoridade judiciária; IV – alienação em 

hasta pública; V – alienação por meio de leiloeiro público, via “web” ou 

presencial; VI – usufruto de bem móvel ou imóvel.

Sem embargo da providência, requisitem-se, desde já, as certidões 

mencionadas no artigo 1.083 da CNGC.

Concluídas as diligências, imediata conclusão.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 06 de dezembro de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 36369 Nr: 4346-27.2005.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VCSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE 

FIGUEIREDO - OAB:7627-A/MT, LEONARDO COSTA NICOLINO - 

OAB:OAB/MT 12.900, MILENA PIRÁGINE - OAB:OAB/MT 17.210-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 4346-27.2005.811.0014 (Código 36369)

Ação de Execução de Título Extrajudicial por Quantia Certa

Exequente: Vera Cruz Seguradora S/A

Executado: Attilio Reginato

Vistos etc.

Inexistindo pagamento no tríduo legal, inclua-se o nome do executado em 

cadastros de inadimplentes (CPC, art.782, §3º).

Autorizo a pesquisa e inclusão via sistema RENAJUD.

Aportando-se a pesquisa solicitada, intime-se parte exequente para 

indicar bens passíveis de penhora, em 15 (quinze) dias, sob pena de 

suspensão do curso processual da execução, nos moldes do artigo 921, 

III e §1º, do Código de Processo Civil.

Expirado o prazo, imediata conclusão.

Cumpra-se.

 Primavera do Leste (MT), 06 de dezembro de 2018.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1155 Nr: 455-08.1999.811.0037

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRONTEIRA COM. DE CEREAIS E REPRES. DE PROD. 

AGROP. LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PLINIO DA APARECIDA VIEIRA GUSTMANN, 

JOAQUIM AUGUSTO DE OLIVEIRA NETO, ANTONIO EZILDO HENNERICH, 

JOÃO DA APARECIDA GUSTMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ DA SILVA ARAÚJO - 

OAB:MT 3963, DIVAIR APARECIDO DE PIERI - OAB:MT 4336-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marlon César Silva Moraes - 

OAB:5629/MT

 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do artigo 152, inciso VI, c./c, artigo 203, § 4º, ambos do Código 

de Processo Civil e Provimento nº 56/2007-Corregedoria Geral da Justiça, 

INTIMO o(a) advogado(a)MARLON CÉSAR SILVA MORAES para devolver 

os autos.

 Primavera do Leste-MT, 11 de dezembro de 2018.

Ésio Martins de Freitas

Gestor Judiciário

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 2691 Nr: 1239-82.1999.811.0037

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRONTEIRA COM. DE CEREAIS E REPRES. DE PROD. 

AGROP. LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PLINIO DA APARECIDA VIEIRA GUSTMANN, 

JOAQUIM AUGUSTO DE OLIVEIRA NETO, ANTONIO EZILDO HENNERICH, 

JOÃO DA APARECIDA GUSTMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ DA SILVA ARAÚJO - 

OAB:MT 3963, DIVAIR APARECIDO DE PIERI - OAB:MT 4336-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marlon César Silva Moraes - 

OAB:5629/MT

 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do artigo 152, inciso VI, c./c, artigo 203, § 4º, ambos do Código 
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de Processo Civil e Provimento nº 56/2007-Corregedoria Geral da Justiça, 

INTIMO o(a) advogado(a)MARLON CÉSAR SILVA MORAES para devolver 

os autos.

 Primavera do Leste-MT, 11 de dezembro de 2018.

Ésio Martins de Freitas

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 145415 Nr: 2270-78.2015.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO 

MÉDIO LESTE DE MT - SICOOB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSANGELA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUDSON ROSA DA SILVA - 

OAB:14165/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo de suspensão do feito. Certifico 

ainda, que nesta data INTIMO o credor a dar prosseguimento ao feito, no 

prazo legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 53479 Nr: 1155-66.2008.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDEMAR ANDRE SAMUELSON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADOLFO HERBERTS, LEOCÁDIA BENDER 

HERBERTS, GEOVANI HERBERTS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURELIO DE MARTINS E 

PINHEIRO - OAB:4431/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AFONSO HENRIQUES MAIMONI 

- OAB:OAB/MT 2772-A, ANTONIO HELIO R. DO PRADO FILHO - 

OAB:OAB/MT7626, JOÃO CARLOS HIDALGO THOMÉ - 

OAB:4193-B/MT, JOSE RAVANELLO - OAB:MT 3291

 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do artigo 152, inciso VI, c./c, artigo 203, § 4º, ambos do Código 

de Processo Civil e Provimento nº 56/2007-Corregedoria Geral da Justiça, 

INTIMO o(a) advogado(a) MARCO AURELIO DE MARTINS E PINHEIRO para 

devolver os autos.

 Primavera do Leste-MT, 11 de dezembro de 2018.

Ésio Martins de Freitas

Gestor Judiciário

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 54100 Nr: 1650-13.2008.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIR SEGANFREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRCIO ALIOMAR ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAIO CÉSAR MANOEL - 

OAB:MT/17799/O, CESAR APARECIDO AQUINO CABRIOTE - 

OAB:8869/MT, JOÃO MANOEL JÚNIOR - OAB:MT 3284-B, NELIANE 

ANDREA MANOEL - OAB:MT 13.907-B, NELSON APARECIDO MANOEL 

JUNIOR - OAB:MT 5454-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CESAR AUGUSTO SCHOMMER 

- OAB:10.311-A, NERI PAULO ZANETTE - OAB:10310/MT

 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do artigo 152, inciso VI, c./c, artigo 203, § 4º, ambos do Código 

de Processo Civil e Provimento nº 56/2007-Corregedoria Geral da Justiça, 

INTIMO o(a) advogado(a) TAILOR HENRIQUE SOUZA para devolver os 

autos.

 Primavera do Leste-MT, 11 de dezembro de 2018.

Ésio Martins de Freitas

Gestor Judiciário

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 123922 Nr: 6489-08.2013.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA VERDÉRIO DE SOUZA, Cândido Verdélio, 

CREMINA FONTEBAIXA VERDÉLIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DORIVAL ROSSATO JUNIOR - 

OAB:10933-A/MT, THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - 

OAB:21589/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16691-A/MT

 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do artigo 152, inciso VI, c./c, artigo 203, § 4º, ambos do Código 

de Processo Civil e Provimento nº 56/2007-Corregedoria Geral da Justiça, 

INTIMO o(a) advogado(a) DORIVAL ROSSATO JR para devolver os autos.

 Primavera do Leste-MT, 11 de dezembro de 2018.

Ésio Martins de Freitas

Gestor Judiciário

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 117908 Nr: 8347-11.2012.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA VERDÉRIO DE SOUZA, Cândido 

Verdélio, CREMINA FONTEBAIXA VERDÉLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/MT 16.691/A, MARILSON MENDES RIBEIRO - 

OAB:16108/MT, RAFAELLA ALT DE OLIVEIRA - OAB:15973/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DORIVAL ROSSATO JUNIOR - 

OAB:10933-A/MT, LEANDRO PEREIRA MACHADO SILVEIRA - OAB:MT 

14.919-A

 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do artigo 152, inciso VI, c./c, artigo 203, § 4º, ambos do Código 

de Processo Civil e Provimento nº 56/2007-Corregedoria Geral da Justiça, 

INTIMO o(a) advogado(a) DORIVAL ROSSATO JR para devolver os autos.

 Primavera do Leste-MT, 11 de dezembro de 2018.

Ésio Martins de Freitas

Gestor Judiciário

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 3037 Nr: 2295-87.1998.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRECOVEL VEÍCULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ROBERTO ROSSATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA MARQUES NUNES - 

OAB:6737/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DORIVAL ROSSATO JUNIOR - 

OAB:10933-A/MT

 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do artigo 152, inciso VI, c./c, artigo 203, § 4º, ambos do Código 

de Processo Civil e Provimento nº 56/2007-Corregedoria Geral da Justiça, 

INTIMO o(a) advogado(a) DORIVAL ROSSATO JR para devolver os autos.

 Primavera do Leste-MT, 11 de dezembro de 2018.

Ésio Martins de Freitas

Gestor Judiciário

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63709 Nr: 3572-55.2009.811.0037

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FALESTIN SAADEH RAJIH BADAIWI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WN MONTAGEM E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IZAUL NUNES - OAB:MT/12211-B, 

LÉO NUNES - OAB:MT 5999-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do artigo 152, inciso VI, c./c, artigo 203, § 4º, ambos do Código 
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de Processo Civil e Provimento nº 56/2007-Corregedoria Geral da Justiça, 

INTIMO o(a) advogado(a) IZAUL NUNES para devolver os autos.

 Primavera do Leste-MT, 11 de dezembro de 2018.

Ésio Martins de Freitas

Gestor Judiciário

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 100883 Nr: 461-92.2011.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ GUINCLER HERNANDES PENHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILEI SCHUSTER - 

OAB:7721-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO AUGUSTO VIEIRA 

DE FIGUEIREDO - OAB:7627-A/MT, JOSÉ EDGARD DA CUNHA BUENO 

FILHO - OAB:13604-A, RAIANE ROSSETTO STEFFEN - OAB:13371/MT

 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do artigo 152, inciso VI, c./c, artigo 203, § 4º, ambos do Código 

de Processo Civil e Provimento nº 56/2007-Corregedoria Geral da Justiça, 

INTIMO o(a) advogado(a) MARILEI SCHUSTER para devolver os autos.

 Primavera do Leste-MT, 11 de dezembro de 2018.

Ésio Martins de Freitas

Gestor Judiciário

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 69437 Nr: 1744-87.2010.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIA MARIA NICOLINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENIO ZANATTA - OAB:MT 13.318, 

WAGNER AUGUSTO BUSS - OAB:12628 B- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT

 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do artigo 152, inciso VI, c./c, artigo 203, § 4º, ambos do Código 

de Processo Civil e Provimento nº 56/2007-Corregedoria Geral da Justiça, 

INTIMO o(a) advogado(a) ENIO ZANATTA para devolver os autos.

 Primavera do Leste-MT, 11 de dezembro de 2018.

Ésio Martins de Freitas

Gestor Judiciário

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 50154 Nr: 5490-65.2007.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÉRZIO TRIACA - ME, SÉRZIO TRIACA, MARIA 

TRIACA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/MT 22.165-A, GUSTAVO R. GOÉS NICOLADELLI - 

OAB:22.819

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS REZENDE - 

OAB:MT 8.987-B

 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do artigo 152, inciso VI, c./c, artigo 203, § 4º, ambos do Código 

de Processo Civil e Provimento nº 56/2007-Corregedoria Geral da Justiça, 

INTIMO o(a) advogado(a) LUIZ CARLOS REZENDE para devolver os autos.

 Primavera do Leste-MT, 11 de dezembro de 2018.

Ésio Martins de Freitas

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 44410 Nr: 6655-84.2006.811.0037

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO-MARIANA PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARLINDO LUNARDONI JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRACILDO PEREIRA DE 

CARVALHO - OAB:7681/MT, MARIA ELIANA GUILHERMETTI DE 

CARVALHO - OAB:10396

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:3719

 Intimar o advogado da parte autora para requerer o que de direito, eis que 

decorreu o prazo sem manifestação do requerido.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 4698 Nr: 250-13.1998.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSPORTADORA BARRIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIANA EMPREENDIMENTOS AGROPECUARIOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO MANOEL JÚNIOR - 

OAB:MT 3284-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do artigo 152, inciso VI, c./c, artigo 203, § 4º, ambos do Código 

de Processo Civil e Provimento nº 56/2007-Corregedoria Geral da Justiça, 

INTIMO o(a) advogado(a) TAILOR HENRIQUE SOUZA para devolver os 

autos.

 Primavera do Leste-MT, 11 de dezembro de 2018.

Ésio Martins de Freitas

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 145311 Nr: 2217-97.2015.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO 

MÉDIO LESTE DE MT - SICOOB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R J INDUSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUDSON ROSA DA SILVA - 

OAB:14165/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo de suspensão do feito. Certifico 

ainda, que nesta data INTIMO o credor a dar prosseguimento ao feito, no 

prazo legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 2796 Nr: 837-35.1998.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO MANOEL JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Clodoveu Rech de Barros, Vilmar antonio 

Sapiecinski

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO MANOEL JÚNIOR - 

OAB:MT 3284-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEOPOLDO QUEIROZ PAIM - 

OAB: MT 12413, Luiz R. Vasconcelos - OAB:2.977-b

 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do artigo 152, inciso VI, c./c, artigo 203, § 4º, ambos do Código 

de Processo Civil e Provimento nº 56/2007-Corregedoria Geral da Justiça, 

INTIMO o(a) advogado(a) TAILOR HENRIQUE SOUZA para devolver os 

autos.

 Primavera do Leste-MT, 11 de dezembro de 2018.

Ésio Martins de Freitas

Gestor Judiciário

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 3870 Nr: 31-05.1995.811.0037
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO REICHE NETTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIR MIGUEL BERTICELLI - 

OAB:MT 8239-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLARISSA MARIA DA COSTA 

OSCHOVE - OAB:OAB/MT6325, ELIZA ALESSANDRA QUEIROS DE 

SOUZA - OAB:7.979/MT, FÁBIO AZEM CAMARGO - OAB:6.043-E/MT, 

JOAQUIM FÁBIO MIELLI CAMARGO - OAB:MT 2680, LARISSA AGUIDA 

VILELA PEREIRA - OAB:MT 9196, RONALDO BATISTA ALVES PINTO - 

OAB:MT 7556-B

 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do artigo 152, inciso VI, c./c, artigo 203, § 4º, ambos do Código 

de Processo Civil e Provimento nº 56/2007-Corregedoria Geral da Justiça, 

INTIMO o(a) advogado(a) MARCELO PILOTO MACIEL para devolver os 

autos.

 Primavera do Leste-MT, 11 de dezembro de 2018.

Ésio Martins de Freitas

Gestor Judiciário

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 75001 Nr: 7319-76.2010.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIEL BORTOLON UBALDO, GALDINO DO AMARAL 

CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE NILSON, MARIA EMILIA SILVA 

GADONSKI NILSON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAIO CÉSAR MANOEL - 

OAB:MT/17799/O, JOÃO MANOEL JÚNIOR - OAB:MT 3284-B, NELSON 

APARECIDO MANOEL JUNIOR - OAB:MT 5454-B, TAILOR HENRIQUE 

SOUZA - OAB:21916/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALOÍSIO DA ROSA HAAS - 

OAB:MT 9038, JANICE FLORES CAMPOS - OAB:MT 10706-B

 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do artigo 152, inciso VI, c./c, artigo 203, § 4º, ambos do Código 

de Processo Civil e Provimento nº 56/2007-Corregedoria Geral da Justiça, 

INTIMO o(a) advogado(a) TAILOR HENRIQUE SOUZA para devolver os 

autos.

 Primavera do Leste-MT, 11 de dezembro de 2018.

Ésio Martins de Freitas

Gestor Judiciário

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 36124 Nr: 4159-19.2005.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SÉRZIO TRIACA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GTW ELETROMECÂNICA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS REZENDE - 

OAB:MT 8.987-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCINE LOPES CARVALHO 

- OAB:MG Nº93.326

 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do artigo 152, inciso VI, c./c, artigo 203, § 4º, ambos do Código 

de Processo Civil e Provimento nº 56/2007-Corregedoria Geral da Justiça, 

INTIMO o(a) advogado(a) LUIZ CARLOS REZENDE para devolver os autos.

 Primavera do Leste-MT, 11 de dezembro de 2018.

Ésio Martins de Freitas

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 160482 Nr: 609-30.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marildo Rosseto

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

SHCAIRA - OAB:MT 20495-A, LUIZ CARLOS ICETY ANTUNES - 

OAB:OABMT 16.691/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data o advogado do Autor fica intimado para se 

manifestar acerca da certidão do Sr. Oficial de Justiça juntada aos autos, 

no prazo legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 32006 Nr: 261-95.2005.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DO MÉDIO LESTE 

DE MATO GROSSO - SICOOB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Posto Vila Rica Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRACILDO PEREIRA DE 

CARVALHO - OAB:7681/MT, SIMONI PAVIN SARI - OAB:17228A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data o advogado da parte Autora fica INTIMADO para 

manifestar-se acerca da carta precatória devolvida, dentro do prazo legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 6520 Nr: 1892-21.1998.811.0037

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIS CARLOS INTERLANDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEVERINO ROMANO RIVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR JESUS CUSTÓDIO - 

OAB:3727, ZAID ARBID - OAB:1822A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos Mandú da 

Silva - OAB:2.360-MT

 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do artigo 152, inciso VI, c./c, artigo 203, § 4º, ambos do Código 

de Processo Civil e Provimento nº 56/2007-Corregedoria Geral da Justiça, 

INTIMO o(a) advogado(a)DR. RAFAEL CARLOTTO CORREA, para devolver 

os autos.

 Primavera do Leste-MT, 11 de dezembro de 2018.

Ésio Martins de Freitas

Gestor Judiciário

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1007647-08.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MOTO CAMPO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMEIRE SANTOS MONTEIRO OAB - MT0015701A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KEMER JORGE FELIPPE (REQUERIDO)

 

Certifico que a Carta Precatória não preenche os requisitos previstos no 

artigo 260, do CPC, ante a ausência da procuração, da decisão de p. 

129/133, deste modo impulsiono o presente feito, com a finalidade de 

intimar a parte autora para providenciar os referidos documentos, no 

prazo de 05 dias, no mesmo ato deverá comprovar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, nos termos do Provimento 007/2017- CGJ.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004945-26.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

B. M. D. B. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA SILVA BEZERRA RODRIGUES OAB - MT0019829A 

(ADVOGADO(A))

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

C. V. C. D. A. L. -. E. (REQUERIDO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1004945-26.2017.8.11.0037. REQUERENTE: BANCO MERCEDES-BENZ DO 

BRASIL S/A REQUERIDO: CIDADE VERDE COMERCIO DE ALIMENTOS 

LTDA - EPP Vistos. Proceda-se a intimação da parte requerente, 

pessoalmente, para promover o regular andamento do feito, no prazo de 

05 (cinco) dias, sob pena de extinção do processo, nos termos do artigo 

485, § 1º, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo 

o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 08 de 

novembro de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001339-87.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LIBERTY SEGUROS S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KASSIANE MENCHON MOURA ENDLICH OAB - PR23114 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIO TRANSPORTES LTDA - EPP (RÉU)

VATSON ALVES DAS CHAVES (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERGIO DALBEN OAB - SC6329 (ADVOGADO(A))

MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO OAB - MT0008798S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1001339-87.2017.8.11.0037. 

AUTOR(A): LIBERTY SEGUROS S/A RÉU: PATRICIO TRANSPORTES LTDA 

- EPP, VATSON ALVES DAS CHAVES Vistos. Considerando os pedidos 

formulados, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

13/03/2019 às 14h30min. Caso haja requerimento de depoimento pessoal 

pela parte contrária, ficam as partes desde já intimadas, bem como seus 

patronos, ressaltando que se presumirão confessados os fatos contra 

elas alegados, caso não compareçam, ou, comparecendo, se recusem a 

depor, conforme o artigo 385, §1º, do Código de Processo Civil. As 

testemunhas deverão ser tempestivamente arroladas, no prazo de 15 

(quinze) dias a contar da intimação desta decisão, no máximo de 03 (três) 

para cada parte. Consigno que, em face do princípio da celeridade 

processual e o disposto no artigo 455 do Código de Processo Civil, as 

partes deverão trazer suas testemunhas ao ato processual independente 

de intimação realizada pelo Juízo. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 08 de 

novembro de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005929-73.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JACQUELINE GUADAGNIN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO PILOTO MACIEL OAB - MT0008222A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SALESIO DIAS NUNES (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para se 

manifestar sobre a correspondência devolvida , no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-122 LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA POR 

ARBITRAMENTO

Processo Número: 1000959-30.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

L. B. P. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TARCISIO DE SOUZA PESTANA OAB - 655.540.279-20 

(REPRESENTANTE)

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0015321A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAMES MATTHEW MERRILL (REQUERIDO)

CARLOS ROBERTO COSTA (REQUERIDO)

CARLOS NATANIEL WANZELER (REQUERIDO)

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HORST VILMAR FUCHS OAB - ES0012529A (ADVOGADO(A))

 

Certifico que até a presente data as partes requeridas não contestaram 

nos autos, apesar de citadas pelo DJE. Nos termos da legislação vigente e 

do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimar a parte autora para requerer o que de direito , no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1004781-61.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME PIZZOLATTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO BUSS OAB - MT0019470A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para se 

manifestar sobre a correspondência devolvida , no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003272-61.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA RAQUEL BELCULFINE OAB - SP160487 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA FLAVIA PIENIZ PAWLINA (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 07/2017-CGJ, impulsiono 

o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para comprovar 

o depósito da diligência, para expedição de mandado de citação, no prazo 

de 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000775-74.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA OAB - SC11985 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NARDELIO DE SOUZA E SILVA (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 07/2017-CGJ, impulsiono 

o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para comprovar 

o depósito da diligência, para expedição de mandado de citação, no prazo 

de 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003910-31.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO VOLNEI DE ANDRADE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIRO FUNKE OAB - MT0009645A (ADVOGADO(A))

EDESIO SOARES ARAUJO JUNIOR OAB - MT0006824A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ GONZAGA PEREIRA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIOGO LUIS BERTICELLI OAB - MT21675/O (ADVOGADO(A))

JOAO BATISTA DE CASTRO OAB - MT20442/O (ADVOGADO(A))

RAFAEL DA ROSA KLEIN OAB - MT21959/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1003910-31.2017.8.11.0037. 

AUTOR(A): JULIANO VOLNEI DE ANDRADE RÉU: LUIZ GONZAGA 

PEREIRA Vistos. Defiro o pedido de produção de provas e designo 

audiência de instrução e julgamento para o dia 20/02/2019 às 15h30min. 

Caso haja requerimento de depoimento pessoal pela parte contrária, ficam 

as partes desde já intimadas, bem como seus patronos, ressaltando que 

se presumirão confessados os fatos contra elas alegados, caso não 

compareçam, ou, comparecendo, se recusem a depor, conforme o artigo 

385, §1º, do Código de Processo Civil. As testemunhas deverão ser 

tempestivamente arroladas, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da 
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intimação desta decisão, no máximo de 03 (três) para cada parte. 

Consigno que, em face do princípio da celeridade processual e o disposto 

no artigo 455 do Código de Processo Civil, a parte autora deverá trazer 

suas testemunhas ao ato processual independente de intimação realizada 

pelo Juízo. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 11 de outubro de 2018. Myrian 

Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006024-06.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS CRUZEIRO LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLFO SORIANO WOLFF OAB - MT0011900A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANO DA SILVA (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente e do provimento nº 56/2007- CGJ, item 

8.1.1 impulsiono estes autos com a finalidade de intimar via imprensa, 

requerente para impugnar a contestação, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003910-31.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO VOLNEI DE ANDRADE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIRO FUNKE OAB - MT0009645A (ADVOGADO(A))

EDESIO SOARES ARAUJO JUNIOR OAB - MT0006824A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ GONZAGA PEREIRA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIOGO LUIS BERTICELLI OAB - MT21675/O (ADVOGADO(A))

JOAO BATISTA DE CASTRO OAB - MT20442/O (ADVOGADO(A))

RAFAEL DA ROSA KLEIN OAB - MT21959/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1003910-31.2017.8.11.0037. AUTOR(A): JULIANO VOLNEI DE ANDRADE 

RÉU: LUIZ GONZAGA PEREIRA Vistos. Da análise dos autos, verifico a 

ocorrência de erro material na decisão de ID nº 15909354, de modo que 

passo a saná-la: “Consigno que, em face do princípio da celeridade 

processual e o disposto no artigo 455 do Código de Processo Civil, as 

partes deverão trazer suas testemunhas ao ato processual independente 

de intimação realizada pelo Juízo.”. Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do 

Leste/MT, 07 de novembro de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de 

Direito

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 114212 Nr: 4588-39.2012.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOICYLENE RUFINA SILVA GUIMARÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOICYLNE RUFINA SILVA 

GUIMARÃES - OAB:MT 15.873/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPEZ - OAB:MT 11.877-A, MARIANA CRISTINA CORRÊA DE 

ANDRADE - OAB:MT 15.549

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): BANCO PANAMERICANO S/A, CNPJ: 

59285411000113. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 1.848,82 (Um mil e oitocentos e quarenta e oito 

reais e oitenta e dois centavos), no prazo de 05 dias, contados da 

expiração do prazo do deste edital, sob pena de encaminhamento do 

débito à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, sem 

prejuizo das anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na forma 

determinada na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral 

da Justiça.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Laura Maria Coelho 

Lannes de Toledo Barros, digitei.

Primavera do Leste, 10 de dezembro de 2018

Angela Borges de Oliveira Escrevente Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 132082 Nr: 4465-70.2014.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANE RODRIGUES AMADOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO CESAR FIGUEIREDO 

MAMUS - OAB:15321/MT, CARLOS CESAR MAMUS - OAB:MT 11555, 

ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS - OAB:MT 13905-B

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): PEDRO RAMOS, Rg: 26.287.908-6, 

Filiação: Maria Andrelina Ramos e Pedro Antonio Ramos, data de 

nascimento: 17/03/1973, brasileiro(a), natural de S.roque-SP, casado(a), 

diarista. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 550,23 (Quinhentos e cinquenta reais e vinte e 

tres centavos), no prazo de 05 dias, contados da expiração do prazo do 

deste edital, sob pena de encaminhamento do débito à Procuradoria 

Estadual para a devida Execução Fiscal, sem prejuizo das anotações no 

Cartório Distribuidor desta Comarca, na forma determinada na 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Laura Maria Coelho 

Lannes de Toledo Barros, digitei.

Primavera do Leste, 10 de dezembro de 2018

Angela Borges de Oliveira Escrevente Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62220 Nr: 2043-98.2009.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALDEMIR ALMEIDA CAFÉ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETÍCIA BORGES REIS - 

OAB:MT/13385, LUCINÉIA DE BORTOLI VERDÉRIO - OAB:13057/MT, 

MARCELO YUJI YASHIRO - OAB:16250, WESLEY MANFRIN BORGES - 

OAB:8867/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA 

S/A, CNPJ: 61074175000138. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 737,34 (Setecentos e trinta e sete reais e trinta 

e quatro centavos), no prazo de 05 dias, contados da expiração do prazo 

do deste edital, sob pena de encaminhamento do débito à Procuradoria 

Estadual para a devida Execução Fiscal, sem prejuizo das anotações no 

Cartório Distribuidor desta Comarca, na forma determinada na 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Laura Maria Coelho 

Lannes de Toledo Barros, digitei.

Primavera do Leste, 10 de dezembro de 2018

Angela Borges de Oliveira Escrevente Autorizado art. 1.205/CNGC
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 159440 Nr: 157-20.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODAIR JOSÉ DAUEK WOJCIECHOWSKI

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

SHCAIRA - OAB:MT 20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS ICETY 

ANTUNES - OAB:OABMT 16.691/A

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente feito com a 

finalidade de intimar a parte autora para comprovar o depósito da 

diligência, para expedição de mandado, no prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 168014 Nr: 4244-19.2016.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILSON REDMERSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:MT 9.948-A, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:MT 12880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente feito com a 

finalidade de intimar a parte autora para comprovar o depósito da 

diligência, para expedição de mandado, no prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 146096 Nr: 2589-46.2015.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRISCILA DE SOUZA WEITBRECHT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO SOUZA PAULINO - 

OAB:MT/16689/O, ELAINE CRISTINA VICENTE DA SILVA STEFENS - 

OAB:MT 17.196/A, FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ - 

OAB:MT/22.131/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o valor de R$ 525,00 (quinhentos e vinte cinco reais) pago 

pela parte autora, trata-se de custas judiciais e não de diligência do Oficial 

de Justiça, conforme noticiado na petição de p. 72/80, deste modo, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

providenciar o pagamento da diligência cotada pelo Oficial de Justiça, no 

valor de R$ 525,00 (quinhentos e vinte cinco reais), no prazo de 05 dias, 

quanto as custas judiciais estas poderão ser restituídas através de pedido 

direcionado ao Juízo Diretor da Comarca de Primavera do Leste-MT.

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004917-58.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

TAINARA LAIS CARDOSO RODRIGUES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOEL CARDOSO DE SOUZA OAB - MT0019303A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1004917-58.2017.8.11.0037. AUTOR(A): TAINARA LAIS CARDOSO 

RODRIGUES DE OLIVEIRA RÉU: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE 

Vistos. Intimem-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

especifiquem as provas que ainda pretendem produzir, com as devidas 

justificativas, sob pena de indeferimento, devendo a parte autora 

demonstrar seu vínculo com o Município, juntando o Termo de Posse ou 

outro documento hábil. Em seguida, venham os autos conclusos para 

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

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 08 de novembro de 2018. 

Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002785-28.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOELMA SANTOS OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RONALDO QUEIROZ GARCIA OAB - MT0021052A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RONAN DE OLIVEIRA SOUZA OAB - 313.531.341-72 (PROCURADOR)

ROQUE PEREIRA NETO OAB - MT5613/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1002785-28.2017.8.11.0037. AUTOR(A): JOELMA SANTOS OLIVEIRA 

RÉU: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE PROCURADOR: RONAN 

DE OLIVEIRA SOUZA Vistos. Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE 

COBRANÇA DO TERÇO CONSTITUCIONAL RETROATIVO C/C OBRIGAÇÃO 

DE FAZER ajuizada por JOELMA SANTOS OLIVEIRA em face do MUNICÍPIO 

DE SANTO ANTÔNIO DO LESTE/MT, devidamente qualificados nos autos. 

Alega, em síntese, que é servidora pública municipal e exerce a função de 

professora estando amparada pela Lei Municipal nº 54/2001 que dispõe 

sobre o Plano de Cargos e Salários e suas alterações promovidas pelas 

leis nº 258/2008 e 388/2012 – Estatuto dos Professores do Município de 

Santo Antônio do Leste. Relata que nos últimos 05 (cinco) anos, até a 

propositura da presente ação, usufruiu férias, tendo recebido o terço 

constitucional correspondente a apenas 30 (trinta) dias, ficando pendente 

o pagamento do terço constitucional referente aos 15 (quinze) dias de 

férias gozadas durante o mês de julho de cada ano, que atualizado, 

perfaz o montante total de R$ 3.492,49 (três mil quatrocentos e noventa e 

dois reais e quarenta e nove centavos). Em razão disso, requer seja o 

requerido compelido a cumprir o imposto na Lei Municipal nº 388/2012, a 

fim de realizar o pagamento do terço constitucional incidente sobre os 15 

(quinze) dias de férias retroativos dos últimos 05 (cinco) anos – 2012, 

2013, 2014, 2015 e 2016, bem como a totalidade do período de fruição das 

férias de 45 dias pelo tempo que perdurar o vínculo empregatício. 

Devidamente citado, o requerido apresentou contestação no ID nº 

10129872, aduzindo que a parte requerente não faz jus aos pedidos. A 

parte requerente apresentou réplica à contestação no ID nº 12900996. É o 

relatório. Fundamento e decido. Inicialmente, deve ser consignado que no 

caso em tela o litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, 

possibilitando o julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, I, do 

Código de Processo Civil, pois não há necessidade de produção e provas, 

razão pela qual, em observância aos princípios da celeridade processual e 

da razoável duração do processo, passo a julgar antecipadamente a lide. 

O processo está em ordem, não havendo nulidades a serem sanadas ou a 

serem reconhecidas de ofício. Todos os pressupostos processuais de 

desenvolvimento válido e regular do processo se fazem presentes, assim 

como as condições da ação, estando o feito apto a receber um julgamento 

com resolução de mérito. Não havendo preliminares a serem analisadas, 

passo ao exame do mérito. A ação de cobrança se reporta a valores 

retroativos referentes ao terço constitucional incidente sobre os 15 

(quinze) dias de férias gozadas no mês de julho, não pagos, 

presumidamente devidos pelo requerido nos últimos cinco anos anteriores 

a propositura desta ação, tendo recebido o correspondente a apenas 30 

(trinta) dias, perfazendo o montante de R$ 3.492,49 (três mil quatrocentos 

e noventa e dois reais e quarenta e nove centavos). Para o recebimento 

da verba trabalhista, lastreia-se a requerente na aplicabilidade do artigo 52 

da Lei nº 388/2012 – Estatuto dos Profissionais da Educação do Município 

de Santo Antônio do Leste, que assim dispõe: Artigo 52 – Os profissionais 

da educação Pública Municipal em efetivo exercício do cargo gozarão de 

férias anuais: I- De 45 (quarenta e cinco) dias para professores, de 

acordo com o calendário escolar; (...) Ainda, a respeito das férias dos 

servidores, o artigo 53 da supramencionada lei, dispõe sobre o pagamento 

do adicional de 1/3 aos profissionais da educação do município: Art. 53 – 

Será pago aos Profissionais da Educação Pública Municipal, por ocasião 

das férias, um adicional de 1/3 (um terço) da remuneração 
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correspondente ao período de férias. Com efeito, a nova lei apenas 

estabeleceu o mínimo do adicional sobre férias, não excluindo, em relação 

aos professores, a base de cálculo de 45 (quarenta e cinco) dias. A 

interpretação das legislações deve ser efetuada mediante a utilização da 

técnica denominada “interpretação conforme a constituição” reputando-se 

válidas as leis que permitam uma interpretação conforme os dispositivos 

constitucionais. Sob tal conjuntura fático-normativa, a jurisprudência já 

firmou entendimento quanto ao tema, asseverando que, havendo previsão 

em lei municipal que assegure aos professores o gozo de quarenta e 

cinco dias de férias, o terço constitucional a ser pago terá como base o 

salário normal correspondente ao período total de férias, conforme 

inteligência do artigo 7º, XVII, da Constituição da República. Nesse sentido: 

FÉRIAS DE QUARENTA E CINCO DIAS. TERÇO CONSTITUCIONAL DEVIDO 

SOBRE A TOTALIDADE. O art. 7º, XVII, da CF assegura aos trabalhadores 

o gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais 

do que o salário normal; não estabelecendo a norma constitucional o 

período de duração do descanso anual. Havendo previsão expressa em 

lei municipal de que para os membros do magistério, na função de 

docente, o período de férias é de 45 dias, o acréscimo de 1/3 deve ser 

calculado sobre a totalidade desse lapso temporal. (TRT-12 - RO: 

00000822520155120041 SC 0000082-25.2015.5.12.0041, Relator: LILIA 

LEONOR ABREU, SECRETARIA DA 3A TURMA, Data de Publicação: 

20/11/2015). APELAÇÃO — SERVIDOR DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE — MAGISTÉRIO — FÉRIAS DE QUARENTA E CINCO (45) DIAS — 

TERÇO CONSTITUCIONAL CALCULADO SOBRE TODO O PERÍODO — 

PAGAMENTO — POSSIBILIDADE — ARTIGO 7º, XVII, DA CONSTITUIÇÃO 

DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL E ARTIGO 50 DA LEI DO 

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE Nº 681, DE 27 DE SETEMBRO DE 

2001 — INCIDÊNCIA. PEDIDO RESTRITO AO QUINQUÊNIO ANTERIOR À 

PROPOSITURA DA INICIAL — PRESCRIÇÃO — INEXISTÊNCIA. O artigo 7º, 

XVII, da Constituição da República Federativa do Brasil assegura a 

remuneração das férias com um terço a mais que o normal, sem qualquer 

limitação referente ao período. Dessa forma, como a Lei do Município de 

Primavera do Leste nº 681, de 27 de setembro de 2001, assegura aos 

professores férias de quarenta e cinco (45) dias, de acordo com o 

calendário escolar, incide o terço constitucional sobre todo período. Não 

se opera a prescrição prevista no Decreto nº 20.910, de 6 de janeiro de 

1932, quando o pedido está restrito às verbas não pagas no quinquênio 

anterior à propositura da inicial. Recurso não provido. (TJMT-Ap 

124198/2016, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/07/2017, Publicado no DJE 

14/07/2017). Portanto, considerando que a Lei Orgânica Municipal não 

alterou o período de férias dos professores, mantendo-o em 45 (quarenta 

e cinco) dias, as férias anuais remuneradas com pelo menos um terço a 

mais do que o salário normal devem ter o adicional calculado sobre a 

totalidade desse lapso temporal. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O 

PEDIDO INICIAL, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil para CONDENAR o ente municipal ao pagamento 

do terço constitucional incidente sobre 15 (quinze) dias das férias 

vencidas, retroativas aos últimos 05 (cinco) anos, até a data da prolação 

da sentença condenatória e, a partir de então, imponho a obrigação de 

fazer, consistente no pagamento do adicional de férias de 1/3 (um terço) a 

mais do que o salário normal, cujo adicional deve ser calculado sobre a 

totalidade do lapso temporal correspondente ao período de férias 

efetivamente previsto em lei, qual seja, 45 (quarenta e cinco) dias, em 

relação às prestações vincendas. Consigno que, no momento da 

elaboração dos cálculos, deverão ser descontados os valores recebidos 

pela requerente, se devidamente comprovados. O ente municipal está 

isento do pagamento das custas processuais. Honorários advocatícios 

pela parte requerida, estes fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos 

termos artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil. Esta sentença não está 

sujeita ao duplo grau de jurisdição, na forma de reexame necessário, 

consoante previsão expressa do artigo 496, §3º, do Código de Processo 

Civil. Após o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com 

as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste/MT, 23 de outubro de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003649-66.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO ANTONIO VIEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MONICA MANOELA DIOZ SENA OAB - MT0014101A (ADVOGADO(A))

MARIA SILVANA RODRIGUES DE OLIVEIRA OAB - 738.612.609-30 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1003649-66.2017.8.11.0037. AUTOR(A): DIEGO ANTONIO VIEIRA 

REPRESENTANTE: MARIA SILVANA RODRIGUES DE OLIVEIRA RÉU: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Previamente a prolação da sentença, 

intime-se a parte requerente para trazer aos autos declaração de próprio 

punho sobre a existência de outros herdeiros do de cujus DIEGO, bem 

como cópia legível do documento da motocicleta, no prazo de 10 (dez) 

dias. Após, venham os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se, expedindo 

o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 05 de 

novembro de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004647-34.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

NILSEVAL LANDIM DUETI SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOEL CARDOSO DE SOUZA OAB - MT0019303A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1004647-34.2017.8.11.0037. AUTOR(A): NILSEVAL LANDIM DUETI SILVA 

RÉU: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE Vistos. Intimem-se as partes 

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

pretendem produzir, com as devidas justificativas, sob pena de 

indeferimento, devendo a parte autora demonstrar o seu vínculo com o 

Município, juntando o Termo de Posse ou outro documento hábil. Em 

seguida, venham os autos conclusos para deliberações. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste/MT, 08 de novembro de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004665-55.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

NOELY DOS SANTOS TRINDADE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOEL CARDOSO DE SOUZA OAB - MT0019303A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1004665-55.2017.8.11.0037. AUTOR(A): NOELY DOS SANTOS TRINDADE 

RÉU: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE Vistos. Intimem-se as partes 

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

pretendem produzir, com as devidas justificativas, sob pena de 

indeferimento, devendo a parte autora demonstrar o seu vínculo com o 

Município, juntando o Termo de Posse ou outro documento hábil. Em 

seguida, venham os autos conclusos para deliberações. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste/MT, 08 de novembro de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004598-90.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ALDERI SILVA GALVAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOEL CARDOSO DE SOUZA OAB - MT0019303A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 
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1004598-90.2017.8.11.0037. AUTOR(A): ALDERI SILVA GALVAO RÉU: 

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE Vistos. Intimem-se as partes para 

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

pretendem produzir, com as devidas justificativas, sob pena de 

indeferimento, devendo a parte autora demonstrar o seu vínculo com o 

Município, juntando o Termo de Posse ou outro documento hábil. Em 

seguida, venham os autos conclusos para deliberações. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste/MT, 09 de novembro de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004671-62.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIRENE CONRADO GUERO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOEL CARDOSO DE SOUZA OAB - MT0019303A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1004671-62.2017.8.11.0037. AUTOR(A): VALDIRENE CONRADO GUERO 

RÉU: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE Vistos. Intimem-se as partes 

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

pretendem produzir, com as devidas justificativas, sob pena de 

indeferimento, devendo a parte autora demonstrar o seu vínculo com o 

Município, juntando o Termo de Posse ou outro documento hábil. Em 

seguida, venham os autos conclusos para deliberações. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste/MT, 09 de novembro de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006670-16.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

AIRTON APARECIDO ESPINDOLA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS LAETE PEREIRA DA SILVA OAB - MT16915/O (ADVOGADO(A))

CLEITON FILGUEIRA SALES OAB - MT23929/O (ADVOGADO(A))

FRANCIELE DE OLIVEIRA RAHMEIER OAB - MT24056/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1006670-16.2018.8.11.0037. AUTOR(A): AIRTON APARECIDO ESPINDOLA 

DA SILVA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. 

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO oferecidos por AIRTON 

APARECIDO ESPINDOLA DA SILVA, aduzindo, em síntese, a existência de 

contradição na decisão de id n. 15611735, visto que indeferiu a tutela sob 

o argumento de que para almejar o benefício, liminarmente, há 

necessidade de comprovação da incapacidade mediante laudo pericial. No 

entanto, alega o embargante que juntou aos autos laudo médico, bem 

como laudo do INSS. É o breve relato. Fundamento e decido. 

Primeiramente, analisando os autos, verifico que a parte embargante 

fundamenta seus embargos declaratórios com matéria que, na verdade, 

deveria ser alegada em via recursal adequada, pois, o que se vê, é sua 

irresignação em relação à decisão de id n. 15611735. Desse modo, 

entendo que estes embargos, embora rotulados como “declaratórios”, tem 

por objetivo a condução de um novo julgamento, com reapreciação daquilo 

que ficou decidido, hipótese essa refutada pela jurisprudência. Senão, 

vejamos: “Não admitem embargos de declaração infringentes, isto é, que, 

a pretexto de esclarecer ou complementar o julgado anterior, na realidade 

buscam alterá-lo (RTJ 90/659, RSTJ 109/365, RT 527/240, JTA 103/343).” 

“Os embargos de declaração não devem revestir de caráter infringente. A 

maior elasticidade que lhes reconhece, excepcionalmente, em casos de 

erro material evidente ou de manifesta nulidade do acórdão (RTJ 89/548, 

94/1.167, 103/1.210, 114/351), não justifica, sob pena de grave disfunção 

jurídico-processual dessa modalidade de recurso, a sua inadequada 

utilização com o propósito de questionar a correção do julgamento e obter, 

em consequência, a desconstituição do ato decisório. (RTJ 154/223, 

155/964, 158/264, 158/689, 158/993, 159/638).” “É incabível, nos 

declaratórios, rever a decisão anterior, reexaminando ponto sobre o qual 

já houve pronunciamento, com inversão, em conseqüência, do resultado 

final. Nesse caso, há alteração substancial do julgado, o que foge ao 

disposto no art. 535 e incisos do CPC. Recurso especial conhecido em 

parte e assim provido. (RSTJ 30/412).” Insta consignar que a decisão 

atacada observou os requisitos legais para sua existência e validade, não 

havendo que se falar em qualquer omissão ou contradição que ensejasse 

sua reforma, como pretende a parte. Não obstante, oportuno salientar que, 

para almejar o benefício, há necessidade de comprovar, de forma 

satisfatória, a alegada incapacidade temporária ou permanente para o 

exercício de atividades habituais, o que, a meu ver, não restou 

demonstrado de forma incontroversa. Importante ressaltar que os 

embargos de declaração não prestam a dirimir as dúvidas da parte 

embargante ou responder questionamentos a respeito do comando judicial 

e sim para suprir omissões, contradições, ou obscuridades. Neste sentido: 

ESTADO DO RIO DE JANEIROPODER JUDICIÁRIOTRIBUNAL DE 

JUSTIÇADÉCIMA OITAVA CÂMARA CÍVEL Embargos de Declaração no 

Agravo de Instrumento nº 0057067-69.2010.8.19.0000Embargante: 

DIDEROT DE FIGUEIREDO E OUTROS Embargado: CAIXA DE PREVIDÊNCIA 

DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL PREVI Relatora: DES. 

CLAUDIA PIRES DOS SANTOS FERREIRA DECISÃO Consoante fls. 

131/132, o recorrente interpôs os presentes embargos de declaração com 

a finalidade de pré-questionamento, para a futura interposição de recurso 

especial e/ou extraordinário. Os embargos de declaração têm a finalidade 

de esclarecer obscuridade ou contradição do julgado, ou supri-lo de 

omissão nele observada. Assim, são admissíveis apenas nas hipóteses 

previstas na lei. Verifica-se, portanto, imprestável a via declarativa para o 

atendimento da pretensão da ora embargante. Outrossim, não é demais 

lembrar que os declaratórios não se prestam para questionamentos, mas 

para dirimir omissões, obscuridades ou contradições. (...). Por estes 

motivos, nega-se provimento aos presentes embargos de declaração. Rio 

de Janeiro, de 2011. CLAUDIA PIRES DOS SANTOS FERREIRA 

Desembargadora Relatora. (TJ-RJ - AI: 570676920108190000 RJ 

0057067-69.2010.8.19.0000, Relator: DES. CLAUDIA PIRES, Data de 

Julgamento: 26/01/2011, DECIMA OITAVA CAMARA CIVEL). Ante o 

exposto, presentes os requisitos previstos no artigo 1.022 do Código de 

Processo Civil, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, porém 

NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo a decisão atacada pelos seus 

próprios e suficientes fundamentos. Cumpra-se integralmente a decisão 

de id n. 15611735. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do 

Leste/MT, 13 de novembro de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004715-81.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO APARECIDO BERALDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOEL CARDOSO DE SOUZA OAB - MT0019303A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1004715-81.2017.8.11.0037. AUTOR(A): FABIO APARECIDO BERALDO 

RÉU: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE Vistos. Intimem-se as partes 

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

pretendem produzir, com as devidas justificativas, sob pena de 

indeferimento, devendo a parte autora demonstrar o seu vínculo com o 

Município, juntando o Termo de Posse ou outro documento hábil. Em 

seguida, venham os autos conclusos para deliberações. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste/MT, 09 de novembro de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006614-80.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DALVA BARBOSA AGUIAR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL BOQUE DA SILVA OAB - MT0013386A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (RÉU)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1006614-80.2018.8.11.0037. 

AUTOR(A): DALVA BARBOSA AGUIAR RÉU: MUNICIPIO DE PRIMAVERA 

DO LESTE Vistos. Trata-se de AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL 

COM PEDIDO DE TUTELA DE EMERGÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS ajuizada por DALVA BARBOSA DE AGUIAR em face do 

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE/MT, devidamente qualificado nos 

autos. Narra a parte requerente, em síntese, que foi surpreendida com a 

existência de duas CDA’s em seu nome (5354/2002 e 5058/2002), ambas 

de 12 de setembro de 2002. Alega que nunca foi notificada a respeito dos 

referidos débitos, tampouco tinha conhecimento de sua origem, razão pela 

qual apresentou recurso administrativo em 01/09/2017, o qual se encontra 

pendente de análise até a data de hoje. Relata que, no dia 15/09/2018, a 

requerente foi surpreendida com o protesto referente à CDA nº 

5058/2002. Assim, requer, liminarmente, seja determinada ao Cartório de 

Protesto desta comarca a sustação dos efeitos do protesto de nº 

50582002, apresentado em 14/09/2018, de protocolo nº 261116. No id n. 

15540132, foi determinada a intimação do Município para se manifestar no 

feito, bem como trazer aos autos o julgamento do processo administrativo 

de nº 16012/2017-45, o qual manteve-se inerte, conforme certidão de id n. 

16321944. É o breve relato. Fundamento e decido. Recebo a inicial por 

estar em conformidade com os preceitos legais. É de se registrar que a 

tutela antecipada caracteriza-se pela antecipação do provimento do 

mérito, devendo ser analisada com cautela. De acordo com a nova 

sistemática normativa vigente, com a entrada em vigor do Código de 

Processo Civil, é cediço que a tutela provisória se divide em Tutela de 

Urgência e de Tutela de Evidência: Art. 294. A tutela provisória pode 

fundamentar-se em urgência ou evidência. A tutela de urgência está 

regulamentada no artigo 300 do Código de Processo Civil, que prevê: "A 

tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

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

resultado útil do processo". Complementando o preceptivo, temos o artigo 

303 também do novo códex, que dispõe acerca do pedido de tutela 

antecipada: "Nos casos em que a urgência for contemporânea à 

propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da 

tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição 

da lide, o direito que se buscar realizar e do perigo de dano ou do risco ao 

resultado útil do processo". Para que se antecipem os efeitos da tutela é 

extremamente necessário que esteja escoimado de dúvidas o pedido 

mediato - presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, vislumbro a 

presença dos pressupostos autorizadores da concessão da tutela de 

urgência, eis que o direito invocado nos autos encontra respaldo jurídico. 

A parte requerente afirma que não foi notificada acerca do suposto 

crédito tributário, sendo que recorreu administrativamente do protesto, o 

qual se encontra pendente de análise há mais de um ano. Ainda, consta 

nos autos que foi dada oportunidade ao requerido se manifestar no feito, o 

qual deixou transcorrer in albis o prazo. Partindo dessas premissas, no 

caso dos autos, a prova inequívoca e plausibilidade do direito substancial 

invocado restaram demonstradas, uma vez que, existe início de prova 

material, comprovando o alegado na inicial pela requerente. Ante o 

exposto, presentes os requisitos legais, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA para determinar ao Cartório de Protestos desta Comarca a 

sustação dos efeitos do protesto de nº 00050582002 (protocolo nº 

261116), no prazo impreterível de 05 (cinco) dias, até ulterior decisão. 

Expeça-se o ofício necessário. Cite-se a parte requerida para, querendo, 

apresentar contestação no prazo previsto no artigo 335 do mesmo diploma 

legal. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 14 de novembro de 2018. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006982-89.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO EVERTON GONCALVES TRINDADE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0015321A 

(ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ BOMFIM OAB - MT0014533A (ADVOGADO(A))

ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0013905A (ADVOGADO(A))

CARLOS CESAR MAMUS OAB - MT11555/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40 (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1006982-89.2018.8.11.0037. AUTOR(A): MARCIO EVERTON GONCALVES 

TRINDADE RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

29.979.036/0001-40 Vistos. Intimem-se as partes para se manifestarem, 

no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do artigo 10 do CPC, visto que, ao 

que tudo indica, a pretensão inicial é rediscutir questão atingida pela coisa 

julgada, pois o processo de código nº 130148 se refere sobre a mesma 

causa de pedir e pedido. Não obstante, o referido processo se encontra 

na fase de Cumprimento de Sentença. Intimem-se. Após, venham os autos 

conclusos. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 03 de dezembro de 2018. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 23786 Nr: 706-84.2003.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAMIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MILHO E 

DERIVADOS LTDA, IZANETE ASTUTT TANNURE, FREDERICO WAGNER 

FRANÇA TANNURE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAMOEL DA SILVA - 

OAB:5621/MT

 Processo nº: 706-84.2003.811.0037 (Código 23786)

Vistos.

Defiro o pedido de penhora on-line.

Deve ser consignado que o artigo 835 do Código de Processo Civil declara 

qual ordem de preferência para a realização da penhora.

Inclua-se a minuta de bloqueio.

Realizada a penhora, a parte executada deverá ser intimada para, 

querendo, opor embargos.

Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do Código de Processo Civil, não se levará a efeito a penhora quando ficar 

evidente que o produto da execução dos bens encontrados será 

totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução.

Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ (Na 

execução civil, a penhora de dinheiro na ordem de nomeação de bens não 

tem caráter absoluto), indique o credor outros bens da parte devedora que 

possam ser penhorados, no prazo de 10 (dez) dias.

Sem prejuízo, em que pese o exequente ter afirmado que não foi juntada a 

pesquisa ao INFOJUD, verifico que esta consta nos autos às fls. 374/416. 

Contudo verifico que não foi realizada a pesquisa ao sistema RENAJUD

Assim, proceda-se o cumprimento integral da decisão de fl. 373.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 03 de dezembro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 53079 Nr: 6460-65.2007.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO KINTOPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645, 

RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:MT 5.209, SANDRO ROBERTO 

ALMEIDA - OAB:OABMT/7.619

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NERI PAULO ZANETTE - 

OAB:10310/MT

 (Código 53079)Vistos.Defiro o pedido de penhora on-line.Deve ser 

consignado que o artigo 835 do Código de Processo Civil declara qual 

ordem de preferência para a realização da penhora.Inclua-se a minuta de 

bloqueio.Realizada a penhora, a parte executada deverá ser intimada 
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para, querendo, opor embargos.Caso o valor bloqueado seja irrisório com 

relação ao valor do débito, desbloqueie-se a importância tendo em vista 

que, nos termos do artigo 836 do Código de Processo Civil, não se levará 

a efeito a penhora quando ficar evidente que o produto da execução dos 

bens encontrados será totalmente absorvido pelo pagamento das custas 

da execução.Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, 

por ter havido resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 

do STJ (Na execução civil, a penhora de dinheiro na ordem de nomeação 

de bens não tem caráter absoluto), indique o credor outros bens da parte 

devedora que possam ser penhorados, no prazo de 10 (dez) dias.No 

mais, defiro o pedido de busca de bens através do sistema 

INFOJUD.Procedam-se às diligências a fim de se buscar eventuais bens 

em nome da parte executada, utilizando-se o Sistema INFOJUD.Juntadas 

aos autos cópias das declarações de imposto de renda da parte 

executada, deverá o feito tramitar sob segredo de justiça, devendo a 

Secretaria proceder à correta identificação do feito.Sem prejuízo, defiro o 

pedido de inclusão de restrição aos veículos, eventualmente encontrados, 

através do Sistema RENAJUD.Procedam-se às diligências a fim de se 

incluir a restrição nos veículos registrados em nome da parte executada, 

junto ao DETRAN/MT, utilizando-se o Sistema RENAJUD.Realizadas as 

diligências, intimem-se as partes para manifestação, no prazo de 10 (dez) 

dias.Ainda, defiro o pedido de expedição de ofício à Delegacia de Roubos 

e Furtos da cidade de Cuiabá/MT, para que certifique quanto à existência 

de alguma ocorrência em relação à motocicleta bloqueada conforme fl. 

83.Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo.Primavera do Leste/MT, 03 de dezembro de 2018.Myrian Pavan 

SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 49709 Nr: 4996-06.2007.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEMIRO R. DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO VAZ CARDOSO - 

OAB:MT 5.209, SANDRO ROBERTO ALMEIDA - OAB:OABMT/7.619

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Trata-se de pedido de majoração de honorários na ordem de 20% (vinte 

por cento) do valor atualizado do débito feito pela parte 

exequente.Contudo, da análise do processo, verifico que no despacho 

inicial os honorários já foram fixados em 10% (dez por cento), não 

havendo fundamento para nova fixação, de modo que os mantenho na 

porcentagem fixada.Sem prejuízo, defiro o pedido de penhora on-line do 

valor do débito atualizado.Deve ser consignado que o artigo 835 do Código 

de Processo Civil declara qual ordem de preferência para a realização da 

penhora.Inclua-se a minuta de bloqueio.Realizada a penhora, a parte 

executada deverá ser intimada para, querendo, opor embargos.Caso o 

valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do Código de Processo Civil, não se levará a efeito a penhora quando ficar 

evidente que o produto da execução dos bens encontrados será 

totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução.Não 

efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por ter havido 

resposta negativa(..), indique o credor outros bens da parte devedora que 

possam ser penhorados, no prazo de 10 (dez) dias.Defiro, ainda, o pedido 

de busca de bens através do Sistema INFOJUD.Procedam-se às 

diligências a fim de se buscar eventuais bens em nome da parte 

executada, utilizando-se o Sistema INFOJUD.Importante consignar que o 

feito deverá tramitar sob segredo de justiça, devendo a Secretaria 

proceder à correta identificação do feito.No mais, defiro o pedido de 

inclusão de restrição aos veículos, eventualmente encontrados, através 

do Sistema RENAJUD.Procedam-se às diligências a fim de se incluir a 

restrição nos veículos registrados em nome da parte executada, junto ao 

DETRAN/MT, utilizando-se o Sistema RENAJUD.Realizadas as diligências, 

intimem-se as partes para manifestação, no prazo de 05 (cinco) 

dias.Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo.Primavera do Leste/MT, 28 de novembro de 2018.Myrian Pavan 

SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 161820 Nr: 1165-32.2016.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUSTAVO CABRAL FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

DE ESTADO DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KELLI MARIANI LIMA DA SILVA - 

OAB:MT/19369/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 1165-32.2016.811.0037 (Código 161820)

Vistos.

Intime-se a parte autora para comparecer a Assistência Social da Central 

de Regulação, no período matutino, conforme indicado pelo Município à fl. 

190.

Intime-se.

Cumpra-se.

Primavera do Leste/MT, 11 de dezembro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 102229 Nr: 1627-62.2011.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GETÚLIO GONÇALVES VIANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO OTÁVIO PEREIRA 

MARQUES - OAB:9.782/MT, JOÃO PEDRO MARQUES - OAB:3763/MT, 

ULISSES RABANEDA DOS SANTOS - OAB:8.948/MT

 Processo nº: 1627-62.2011.811.0037 (Código 102229)

 Vistos.

A Resolução TJ-MT/TP nº 03 de 12 de abril de 2018, a qual regulamenta o 

Processo Judicial Eletrônico no âmbito da 1ª e 2ª instâncias do Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso, determina que o pedido de 

cumprimento de sentença deve ser distribuído diretamente no PJe.

Veja-se:

Art. 13. No Primeiro Grau de Jurisdição, as ações propostas até a data da 

implantação do Sistema PJe continuarão tramitando em meio físico, 

inclusive os respectivos incidentes processuais e as ações conexas, 

ainda que distribuídos por dependência posteriormente àquela data, 

exceto quando:

I – o processo principal já estiver baixado;

II – se tratar de cumprimento de sentença, observada a estratégia de 

digitalização do acervo físico a ser definida pela Corregedoria-Geral da 

Justiça.

§ 1º Nas hipóteses previstas nos incisos deste artigo, a secretaria do 

juízo deverá certificar, nos autos físicos e eletrônicos, os números dos 

processos e a forma de tramitação.

§ 2º Em caso de distribuição em desacordo com o previsto no caput deste 

artigo, o magistrado poderá determinar o arquivamento do processo, 

intimando-se a parte autora para providenciar a correta distribuição na 

forma física.

Assim, intime-se a parte autora para distribuir o processo diretamente no 

PJE, facultando a extração da petição de cumprimento de sentença deste 

processo.

Após, proceda-se ao arquivamento deste feito, com as baixas e 

anotações necessárias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 11 de dezembro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

5ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001796-85.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:
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GEOVANI VELHO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO STEFANO MAZZUTTI OAB - MT0016003A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARI CHAGAS VIEIRA (REQUERIDO)

ADELAR SILVA REIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO Números do 

Processo: 1001796-85.2018.8.11.0037 Espécie: Procedimento do Juizado 

Especial Cível->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO Parte(s) Autora(s): 

GEOVANI VELHO DE OLIVEIRA. Parte(s) Ré(s): ARI CHAGAS VIEIRA e 

ADELAR SILVA REIS. Data e horário: 07 de dezembro de 2018, 14h00min. 

PRESENTES Juiz Leigo Dr (a) FELIPE NIKOLAS SCARAVELLI. Parte 

Autora(s): GEOVANI VELHO DE OLIVEIRA. Advogado(a): EDUARDO 

STEFANO MAZZUTTI. OAB/MT. Parte(s) Ré(s): ARI CHAGAS VIEIRA. 

Parte(s) Ré(s): ADELAR SILVA REIS. OCORRÊNCIAS Aberta a sessão, 

feito o pregão, foram constatadas as presenças acima mencionadas. 

Dada a palavra à reclamante, este requer prazo de 05(cinco) dias para 

juntada de substabelecimento. Esclarecidos os objetivos da audiência, 

proposta a conciliação nos termos do artigo 22 da Lei n°9.099/95, as 

partes não chegaram ao acordo. Apesar do desinteresse da reclamada no 

depoimento pessoal da parte autora, este juízo manifestou interesse no 

interrogatório. A seguir, foi colhido o depoimento pessoal da parte autora, 

sendo por meio do sistema digital, com gravação de som e imagem, nos 

termos do Provimento nº 12/2011-CGJ, encontrando-se no CD (CD – 

Processo), do qual será feita uma cópia (DVD – Segurança da Serventia). 

DELIBERAÇÕES Pelo Juiz Leigo foi decidido: Vistos etc. Declaro encerrada 

a instrução processual, façam-se os autos conclusos para sentença. 

Defiro prazo de 05(cinco) dias para juntada de substabelecimento. Nada 

mais havendo a consignar, por mim, Willian de Oliveira Lopes Carvalho, foi 

lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes. FELIPE 

NIKOLAS SCARAVELLI. Juiz Leigo

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000851-98.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE AUGUSTO ALVES OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Certifico, impulsionando o feito, para 

INTIMAR o advogado da parte reclamante para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

indicar dados bancários necessários para expedição do respectivo 

alvará, na conformidade da sentença lançada sob Id n. 16562531. 

Primavera do Leste-MT, 11 de dezembro de 2018 Divanei Pereira da Silva 

Miranda Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010288-15.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BGS HOTEL LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES CAMPOS OAB - MT0014762A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDMILSON LEMES DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

8010288-15.2016.8.11.0037. REQUERENTE: BGS HOTEL LTDA - ME 

REQUERIDO: EDMILSON LEMES DOS SANTOS Dispensado o relatório, nos 

termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. A parte autora quedou-se inerte 

quando deveria se manifestar. Conforme bem preceitua o inciso III do 

artigo 485 do Código de Processo Civil: “Art. 485. Extingue-se o processo, 

sem julgamento do mérito: (...) III - quando, por não promover os atos e 

diligências que lhe competir, o autor abandonar a causa por mais de 30 

(trinta) dias”. No caso em tela verifica-se que a parte permaneceu silente 

nos autos quando oportuno se manifestar, não havendo motivos para que 

a demanda exista indefinidamente na máquina do Poder Judiciário, visto 

não cumprir seu papel fundamental. Desta forma, não há motivos para que 

este processo continue tramitando, notadamente quando aquele que mais 

deveria ter interesse em seu término permaneceu inerte. Ante o exposto, 

com fulcro no inciso III do art. 485 do Código de Processo Civil, julgo extinto 

o feito, haja vista o abandono da causa. Sem custas nem honorários, em 

conformidade com o art.54 e art.55, ambos da Lei 9.099/95. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

da Comarca de Primavera do Leste para homologação conforme o artigo 

40 da lei 9.099/95. Primavera do Leste - MT, 07 de novembro de 2.018. 

Publicado e registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS SCARAVELLI Juiz Leigo 

Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. 

Intimem-se as partes da sentença. Primavera do Leste - MT, 07 de 

novembro de 2.018. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010577-50.2013.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RADIADORES UNIAO LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NERI PAULO ZANETTE OAB - MT0010310A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BARRAGAN JUNIOR & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

8010577-50.2013.8.11.0037. EXEQUENTE: RADIADORES UNIAO LTDA - 

ME EXECUTADO: BARRAGAN JUNIOR & CIA LTDA - ME Vistos, etc. 

Dispensado o relatório, na forma do 38 da Lei nº. 9.099/95. Trata-se de 

execução, na qual não houve sucesso nas tentativas de penhoras. Não 

se encontrou bens penhoráveis, nem há qualquer perspectiva positiva a 

respeito. Ante o exposto, com fulcro no § 4º, art. 43, da Lei 9.099/95, julgo 

extinta a execução pela inexistência de bens penhoráveis em relação à 

dívida de valor. Servindo esta sentença como certidão de dívida, para 

possibilitar futura execução caso venha a ter conhecimento da existência 

de bens penhoráveis, ou se de seu interesse, proceder a negativação do 

devedor, sob a responsabilidade do exequente (Enunciado 76 do 

FONAJE). Sem custas nem honorários, em conformidade com o art.54 e 

art.55, ambos da Lei 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de 

Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Primavera do Leste para 

homologação conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Transitada em julgado, 

arquive-se com as devidas baixas. Primavera do Leste - MT, 06 de 

novembro de 2.018. Publicado e registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS 

SCARAVELLI Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos 

e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste 

Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. Primavera do Leste - 

MT, 06 de novembro de 2.018. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010093-30.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

B. C. FERNANDES & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO FRANCO RIBEIRO OAB - MT0016970A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEI SALLES (EXECUTADO)

Outros Interessados:

ELIZANGELA BROCH DE CAMPOS (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

8010093-30.2016.8.11.0037. EXEQUENTE: B. C. FERNANDES & CIA LTDA - 

ME EXECUTADO: NEI SALLES Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos 

termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Trata-se de execução, na qual não 

houve sucesso nas tentativas de penhoras. Não se encontrou bens 

penhoráveis, nem há qualquer perspectiva positiva a respeito. Ante o 

exposto, com fulcro no § 4º, art. 53, da Lei 9.099/95, julgo extinta a 

execução pela inexistência de bens penhoráveis em relação à dívida de 

valor. Servindo esta sentença como certidão de dívida, para possibilitar 

futura execução caso venha a ter conhecimento da existência de bens 

penhoráveis, ou se de seu interesse, proceder a negativação do devedor, 
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sob a responsabilidade do exequente (Enunciado 76 do FONAJE). Sem 

custas nem honorários, em conformidade com o art.54 e art.55, ambos da 

Lei 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Primavera do Leste para homologação 

conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Transitada em julgado, arquive-se 

com as devidas baixas. Primavera do Leste - MT, 08 de novembro de 

2.018. Publicado e registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS SCARAVELLI Juiz 

Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. 

Intimem-se as partes da sentença. Primavera do Leste - MT, 08 de 

novembro de 2.018. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010932-89.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RONALSO DONDE POLESSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANE MACHNIC OAB - MT0012987A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

FAYROUZ MAHALA ARFOX OAB - MT0013033A-O (ADVOGADO(A))

 

Certidão de Impulsionamento Intimo a advogada da parte reclamante para, 

no prazo de 5 (cinco) dias, indicar dados bancários necessários para 

expedição do respectivo alvará, na conformidade da sentença lançada 

sob Id n. 16973297. Primavera do Leste-MT, 11 de dezembro de 2018 

Divanei Pereira da Silva Miranda Gestora Judicial

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004534-46.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO MARCELO CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1004534-46.2018.8.11.0037 REQUERENTE: JOAO MARCELO CARDOSO 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, Da análise dos autos, 

verifica-se que a parte reclamante, não compareceu à audiência realizada, 

apesar de intimada, ficando evidenciado o seu desinteresse processual e 

autorizando, assim, a extinção do feito. O Enunciado nº 20, do FONAJE, 

tem a seguinte redação: “O comparecimento pessoal da parte às 

audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por 

preposto.” Como se vê, em conformidade com o Enunciado 20 do FONAJE, 

o comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório, pois, sua 

ausência é causa de extinção do processo, nos termos do artigo 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/95, in verbis: “Art. 51. Extingue-se o processo, 

além dos casos previstos em lei: I - quando o Autor deixar de comparecer 

a qualquer das audiências do processo.” A prova da justificativa em 

momento posterior à audiência deve ser considerada exceção absoluta, 

nos termos do art. 453,§ 1º do NCPC, exigindo maior rigor na apreciação, o 

que não foi satisfeito em face da ausência de prova do alegado. Posto 

isso e por tudo mais que dos autos consta, com arrimo no que dispõe o 

artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, julgo extinto o processo, sem 

julgamento do mérito. Condeno a parte requerente ao pagamento das 

custas processuais, nos termos do enunciado 28 FONAJE. Transitada em 

julgado, ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

da Comarca de Primavera do Leste para homologação conforme o artigo 

40 da lei 9.099/95. Primavera do Leste - MT, 10 de dezembro de 2.018. 

Publicado e registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS SCARAVELLI Juiz Leigo 

Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. 

Intimem-se as partes da sentença. Primavera do Leste - MT, 10 de 

dezembro de 2.018. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004851-44.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RONNE MARTINS AFONSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1004851-44.2018.8.11.0037. REQUERENTE: RONNE MARTINS AFONSO 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, Da análise dos autos, 

verifica-se que a parte reclamante, não compareceu à audiência realizada, 

apesar de intimada, ficando evidenciado o seu desinteresse processual e 

autorizando, assim, a extinção do feito. O Enunciado nº 20, do FONAJE, 

tem a seguinte redação: “O comparecimento pessoal da parte às 

audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por 

preposto.” Como se vê, em conformidade com o Enunciado 20 do FONAJE, 

o comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório, pois, sua 

ausência é causa de extinção do processo, nos termos do artigo 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/95, in verbis: “Art. 51. Extingue-se o processo, 

além dos casos previstos em lei: I - quando o Autor deixar de comparecer 

a qualquer das audiências do processo.” A prova da justificativa em 

momento posterior à audiência deve ser considerada exceção absoluta, 

nos termos do art. 453,§ 1º do NCPC, exigindo maior rigor na apreciação, o 

que não foi satisfeito em face da ausência de prova do alegado. Posto 

isso e por tudo mais que dos autos consta, com arrimo no que dispõe o 

artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, julgo extinto o processo, sem 

julgamento do mérito. Isento de custas. Transitada em julgado, ao arquivo, 

com as cautelas e anotações necessárias. À consideração do 

Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de 

Primavera do Leste para homologação conforme o artigo 40 da lei 

9.099/95. Primavera do Leste - MT, 10 de dezembro de 2.018. Publicado e 

registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS SCARAVELLI Juiz Leigo Vistos, 

Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Intimem-se as 

partes da sentença. Primavera do Leste - MT, 10 de dezembro de 2.018. 

EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010763-68.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL RODRIGUES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROMANO VOLTOLINI OAB - SP0338759A (ADVOGADO(A))

GIULIANE LOPES DE MEDEIROS OAB - MT0021107A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - SC0008927A 

(ADVOGADO(A))

RAFAEL FURTADO AYRES OAB - DF0017380A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

8010763-68.2016.8.11.0037 REQUERENTE: MANOEL RODRIGUES DE 

SOUZA REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS 

FINANCEIROS Vistos, Da análise dos autos, verifica-se que a parte 

reclamante, não compareceu à audiência realizada, apesar de intimada, 

ficando evidenciado o seu desinteresse processual e autorizando, assim, 

a extinção do feito. O Enunciado nº 20, do FONAJE, tem a seguinte 

redação: “O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. 

A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.” Como se vê, em 

conformidade com o Enunciado 20 do FONAJE, o comparecimento pessoal 

da parte às audiências é obrigatório, pois, sua ausência é causa de 

extinção do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

in verbis: “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em 
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lei: I - quando o Autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do 

processo.” A prova da justificativa em momento posterior à audiência deve 

ser considerada exceção absoluta, nos termos do art. 453,§ 1º do NCPC, 

exigindo maior rigor na apreciação, o que não foi satisfeito em face da 

ausência de prova do alegado. Posto isso e por tudo mais que dos autos 

consta, com arrimo no que dispõe o artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

julgo extinto o processo, sem julgamento do mérito. Isento de custas. 

Transitada em julgado, ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Primavera do Leste para homologação 

conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Primavera do Leste - MT, 10 de 

dezembro de 2.018. Publicado e registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS 

SCARAVELLI Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos 

e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste 

Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. Primavera do Leste - 

MT, 10 de dezembro de 2.018. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004288-50.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE VALDEVINO DIAS DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1004288-50.2018.8.11.0037 REQUERENTE: JOSE VALDEVINO DIAS DA 

CONCEICAO REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, Da análise dos autos, 

verifica-se que a parte reclamante, não compareceu à audiência realizada, 

apesar de intimada, ficando evidenciado o seu desinteresse processual e 

autorizando, assim, a extinção do feito. O Enunciado nº 20, do FONAJE, 

tem a seguinte redação: “O comparecimento pessoal da parte às 

audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por 

preposto.” Como se vê, em conformidade com o Enunciado 20 do FONAJE, 

o comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório, pois, sua 

ausência é causa de extinção do processo, nos termos do artigo 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/95, in verbis: “Art. 51. Extingue-se o processo, 

além dos casos previstos em lei: I - quando o Autor deixar de comparecer 

a qualquer das audiências do processo.” A prova da justificativa em 

momento posterior à audiência deve ser considerada exceção absoluta, 

nos termos do art. 453,§ 1º do NCPC, exigindo maior rigor na apreciação, o 

que não foi satisfeito em face da ausência de prova do alegado. Posto 

isso e por tudo mais que dos autos consta, com arrimo no que dispõe o 

artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, julgo extinto o processo, sem 

julgamento do mérito. Isento de custas. Transitada em julgado, ao arquivo, 

com as cautelas e anotações necessárias. À consideração do 

Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de 

Primavera do Leste para homologação conforme o artigo 40 da lei 

9.099/95. Primavera do Leste - MT, 10 de dezembro de 2.018. Publicado e 

registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS SCARAVELLI Juiz Leigo Vistos, 

Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Intimem-se as 

partes da sentença. Primavera do Leste - MT, 10 de dezembro de 2.018. 

EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004289-35.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE VALDEVINO DIAS DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1004289-35.2018.8.11.0037 REQUERENTE: JOSE VALDEVINO DIAS DA 

CONCEICAO REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, Da análise dos 

autos, verifica-se que a parte reclamante, não compareceu à audiência 

realizada, apesar de intimada, ficando evidenciado o seu desinteresse 

processual e autorizando, assim, a extinção do feito. O Enunciado nº 20, 

do FONAJE, tem a seguinte redação: “O comparecimento pessoal da parte 

às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada 

por preposto.” Como se vê, em conformidade com o Enunciado 20 do 

FONAJE, o comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório, 

pois, sua ausência é causa de extinção do processo, nos termos do artigo 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, in verbis: “Art. 51. Extingue-se o processo, 

além dos casos previstos em lei: I - quando o Autor deixar de comparecer 

a qualquer das audiências do processo.” A prova da justificativa em 

momento posterior à audiência deve ser considerada exceção absoluta, 

nos termos do art. 453,§ 1º do NCPC, exigindo maior rigor na apreciação, o 

que não foi satisfeito em face da ausência de prova do alegado. Posto 

isso e por tudo mais que dos autos consta, com arrimo no que dispõe o 

artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, julgo extinto o processo, sem 

julgamento do mérito. Isento de custas. Transitada em julgado, ao arquivo, 

com as cautelas e anotações necessárias. À consideração do 

Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de 

Primavera do Leste para homologação conforme o artigo 40 da lei 

9.099/95. Primavera do Leste - MT, 10 de dezembro de 2.018. Publicado e 

registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS SCARAVELLI Juiz Leigo Vistos, 

Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Intimem-se as 

partes da sentença. Primavera do Leste - MT, 10 de dezembro de 2.018. 

EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000024-58.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

J F MARQUES RODRIGUES SERVICOS - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDERSON SANTOS NEVES OAB - MT18174/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUANY MARCELY ROSA JACO (REQUERIDO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

1000024-58.2016.8.11.0037 Reclamante: J F MARQUES RODRIGUES 

SERVICOS - ME Reclamada: LUANY MARCELY ROSA JACO SENTENÇA 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. A 

questão trazida aos autos, refere-se cobrança de cártulas de cheque não 

compensada. Transcorridos os prazos dos artigos 59 e 61 da Lei do 

Cheque (ação executiva e ação de locupletamento), existe, ainda, a 

possibilidade de o credor ajuizar ação de cobrança. Para aludida ação a lei 

especial não fixou prazo prescricional (art. 62). Tal lacuna remete ao 

Código Civil para o fim de verificação do evento de prescrição. Este 

preconiza, no art. 206, §5º, inciso I, que para a ação de cobrança de 

dívida líquida, com base em documento particular, o prazo prescricional é 

de cinco anos. Citada e intimada para comparecer na audiência e se 

defender na lide a parte requerida quedou-se inerte. É o breve relato. 

Decido. Diante da inércia da parte acionada prescreve a lei: O Enunciado 

nº 20, do Fórum Nacional de Juizados Especiais, tem a seguinte redação: 

“O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A 

pessoa jurídica poderá ser representada por preposto”. Destarte, em 

conformidade com o Enunciado nº 20 do FONAJE, cabe à parte ré 

comparecer pessoalmente às audiências ou, em se tratando de pessoa 

jurídica, ser representada por preposto, caso contrário, serão reputados 

verdadeiros os fatos alegados pela parte autora, conforme estabelece o 

artigo 20 da Lei nº 9.099/95, in verbis: “Não comparecendo o demandado à 

sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, 

reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o 

contrário resultar da convicção do juiz.” O Estado do Mato Grosso definiu 

o prazo para apresentação de defesa de cinco dias, contados da 

realização da audiência de conciliação, nos procedimentos em trâmite no 

Juizado Especial Cível. Trata-se, pois, da disposição contida no enunciado 

quatro, editado nos Encontros de Juízes dos Juizados Especiais, que 

estabelece in verbis: “Enunciado 4 – A Contestação será apresentada no 

prazo de 05 (cinco) dias, a contar da Audiência de Conciliação, sob pena 

de Revelia”. Assim, não tendo sido sequer alegado motivo de força maior 

ou impedimento escusável para a ausência da parte ré na audiência de 
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conciliação, e, em se tratando de direito disponível, deve ser imposto os 

efeitos da revelia, com o imediato julgamento da causa, nos termos do 

artigo 23, da Lei nº 9.099/95. Tenho desta forma que restou comprovada a 

existência da relação jurídica entre as partes, bem como da efetiva 

cobrança de valores devidos uma vez que não rebatidos pela reclamada, 

posto que incumbe à ela provar a veracidade de seus alegados, seja em 

razão da inversão do ônus da prova, seja porque as suas assertivas é 

fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, inciso II, do NCPC. 

Ademais, a reclamante cumpriu satisfatoriamente com seu ônus 

probatório, juntando aos autos as respectivas cártulas que não logrou 

êxito em compensa-las. Desta feita, entendo por devido o débito nestes 

autos cobrado, face à sua comprovação e a presunção de veracidade 

decorrente da revelia da demandada. Ante o exposto, julgo procedente 

com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil do pleito autoral, para o fim de condenar a parte 

reclamada ao pagamento dos cheques nos valores de R$ 1.080,00 e R$ 

5.600,00. O valor deverá ser acrescido de juros de mora de 1% ao mês e 

correção monetária pelo INPC. A correção monetária incide desde o 

evento danoso (data do vencimento) e os juros de mora a partir da citação 

válida. Sem custas nem honorários, em conformidade com o art.54 e 

art.55, ambos da Lei 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de 

Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Primavera do Leste para 

homologação conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Primavera do Leste - 

MT, 10 de dezembro de 2.018. Publicado e registrado no PJE. FELIPE 

NIKOLAS SCARAVELLI Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam 

seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz 

Leigo deste Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. 

Primavera do Leste - MT, 10 de dezembro de 2.018. EVINER VALÉRIO Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001862-65.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RETIFICADORA TRB LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA OAB - MT19369/O (ADVOGADO(A))

VANESSA CORREIA FAVARIN OAB - MT17352/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KASSIA CRISTINA GOMES DA SILVA AMORIM (EXECUTADO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

1001862-65.2018.8.11.0037 Reclamante: RETIFICADORA TRB LTDA - ME 

Reclamada: KASSIA CRISTINA GOMES DA SILVA AMORIM SENTENÇA 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. A 

questão trazida aos autos, refere-se cobrança de cártulas de cheque não 

compensada. Transcorridos os prazos dos artigos 59 e 61 da Lei do 

Cheque (ação executiva e ação de locupletamento), existe, ainda, a 

possibilidade de o credor ajuizar ação de cobrança. Para aludida ação a lei 

especial não fixou prazo prescricional (art. 62). Tal lacuna remete ao 

Código Civil para o fim de verificação do evento de prescrição. Este 

preconiza, no art. 206, §5º, inciso I, que para a ação de cobrança de 

dívida líquida, com base em documento particular, o prazo prescricional é 

de cinco anos. Citada e intimada para comparecer na audiência e se 

defender na lide a parte requerida quedou-se inerte. É o breve relato. 

Decido. Diante da inércia da parte acionada prescreve a lei: O Enunciado 

nº 20, do Fórum Nacional de Juizados Especiais, tem a seguinte redação: 

“O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A 

pessoa jurídica poderá ser representada por preposto”. Destarte, em 

conformidade com o Enunciado nº 20 do FONAJE, cabe à parte ré 

comparecer pessoalmente às audiências ou, em se tratando de pessoa 

jurídica, ser representada por preposto, caso contrário, serão reputados 

verdadeiros os fatos alegados pela parte autora, conforme estabelece o 

artigo 20 da Lei nº 9.099/95, in verbis: “Não comparecendo o demandado à 

sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, 

reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o 

contrário resultar da convicção do juiz.” O Estado do Mato Grosso definiu 

o prazo para apresentação de defesa de cinco dias, contados da 

realização da audiência de conciliação, nos procedimentos em trâmite no 

Juizado Especial Cível. Trata-se, pois, da disposição contida no enunciado 

quatro, editado nos Encontros de Juízes dos Juizados Especiais, que 

estabelece in verbis: “Enunciado 4 – A Contestação será apresentada no 

prazo de 05 (cinco) dias, a contar da Audiência de Conciliação, sob pena 

de Revelia”. Assim, não tendo sido sequer alegado motivo de força maior 

ou impedimento escusável para a ausência da parte ré na audiência de 

conciliação, e, em se tratando de direito disponível, deve ser imposto os 

efeitos da revelia, com o imediato julgamento da causa, nos termos do 

artigo 23, da Lei nº 9.099/95. Tenho desta forma que restou comprovada a 

existência da relação jurídica entre as partes, bem como da efetiva 

cobrança de valores devidos uma vez que não rebatidos pela reclamada, 

posto que incumbe à ela provar a veracidade de seus alegados, seja em 

razão da inversão do ônus da prova, seja porque as suas assertivas é 

fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, inciso II, do NCPC. 

Ademais, a reclamante cumpriu satisfatoriamente com seu ônus 

probatório, juntando aos autos as respectivas cártulas que não logrou 

êxito em compensa-las. Desta feita, entendo por devido o débito nestes 

autos cobrado, face à sua comprovação e a presunção de veracidade 

decorrente da revelia da demandada. Ante o exposto, julgo procedente 

com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil do pleito autoral, para o fim de condenar a parte 

reclamada ao pagamento do cheque no valore de R$ 1.180,00. O valor 

deverá ser acrescido de juros de mora de 1% ao mês e correção 

monetária pelo INPC. A correção monetária incide desde o evento danoso 

(data do vencimento) e os juros de mora a partir da citação válida. Sem 

custas nem honorários, em conformidade com o art.54 e art.55, ambos da 

Lei 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Primavera do Leste para homologação 

conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Primavera do Leste - MT, 10 de 

dezembro de 2.018. Publicado e registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS 

SCARAVELLI Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos 

e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste 

Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. Primavera do Leste - 

MT, 10 de dezembro de 2.018. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000927-59.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BARROS PRIETO & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVERALDO ALVES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1000927-59.2017.8.11.0037. REQUERENTE: BARROS PRIETO & CIA LTDA 

- ME REQUERIDO: EVERALDO ALVES DE OLIVEIRA Vistos, Indefiro o 

pedido da reclamante no termo de audiência (ID 11955691) que pugna por 

citação do requerido via telefone. Conforme ID 11464159, o Oficial de 

Justiça certificou que não foi possível efetuar a intimação do reclamado 

Everaldo e informou que ligou para o número de celular constante na Inicial 

como sendo 66 - 9993-8155 e Sr. EVERALDO informou que atualmente se 

encontra residindo na Cidade Satélite de Ceilândia – DF. Assim, intime-se a 

reclamante para que, no prazo 30 (trinta) dias, apresente endereço 

atualizado do reclamado para tentativa de citação, sob pena de extinção 

do processo. Cite-se e intime-se. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 11 

de Dezembro de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004224-40.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO ROMITTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADELAR KRUMMENAUER OAB - MT21906/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVANETE APARECIDA SIMONCELOS DORNELA 40714691100 

(REQUERIDO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

1004224-40.2018.8.11.0037 Reclamante: TIAGO ROMITTI Reclamada: 

IVANETE APARECIDA SIMONCELOS DORNELA SENTENÇA Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. A questão trazida aos 

autos, refere-se cobrança de cártulas de cheque não compensada. 

Transcorridos os prazos dos artigos 59 e 61 da Lei do Cheque (ação 

executiva e ação de locupletamento), existe, ainda, a possibilidade de o 

credor ajuizar ação de cobrança. Para aludida ação a lei especial não 
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fixou prazo prescricional (art. 62). Tal lacuna remete ao Código Civil para o 

fim de verificação do evento de prescrição. Este preconiza, no art. 206, 

§5º, inciso I, que para a ação de cobrança de dívida líquida, com base em 

documento particular, o prazo prescricional é de cinco anos. Citada e 

intimada para comparecer na audiência e se defender na lide a parte 

requerida quedou-se inerte. É o breve relato. Decido. Diante da inércia da 

parte acionada prescreve a lei: O Enunciado nº 20, do Fórum Nacional de 

Juizados Especiais, tem a seguinte redação: “O comparecimento pessoal 

da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser 

representada por preposto”. Destarte, em conformidade com o Enunciado 

nº 20 do FONAJE, cabe à parte ré comparecer pessoalmente às 

audiências ou, em se tratando de pessoa jurídica, ser representada por 

preposto, caso contrário, serão reputados verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora, conforme estabelece o artigo 20 da Lei nº 9.099/95, in 

verbis: “Não comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à 

audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos 

alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do 

juiz.” O Estado do Mato Grosso definiu o prazo para apresentação de 

defesa de cinco dias, contados da realização da audiência de conciliação, 

nos procedimentos em trâmite no Juizado Especial Cível. Trata-se, pois, da 

disposição contida no enunciado quatro, editado nos Encontros de Juízes 

dos Juizados Especiais, que estabelece in verbis: “Enunciado 4 – A 

Contestação será apresentada no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da 

Audiência de Conciliação, sob pena de Revelia”. Assim, não tendo sido 

sequer alegado motivo de força maior ou impedimento escusável para a 

ausência da parte ré na audiência de conciliação, e, em se tratando de 

direito disponível, deve ser imposto os efeitos da revelia, com o imediato 

julgamento da causa, nos termos do artigo 23, da Lei nº 9.099/95. Tenho 

desta forma que restou comprovada a existência da relação jurídica entre 

as partes, bem como da efetiva cobrança de valores devidos uma vez que 

não rebatidos pela reclamada, posto que incumbe à ela provar a 

veracidade de seus alegados, seja em razão da inversão do ônus da 

prova, seja porque as suas assertivas é fato extintivo de direito, nos 

termos do art. 373, inciso II, do NCPC. Ademais, a reclamante cumpriu 

satisfatoriamente com seu ônus probatório, juntando aos autos as 

respectivas cártulas que não logrou êxito em compensa-las. Desta feita, 

entendo por devido o débito nestes autos cobrado, face à sua 

comprovação e a presunção de veracidade decorrente da revelia da 

demandada. Ante o exposto, julgo procedente com resolução do mérito, 

com fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil 

do pleito autoral, para o fim de condenar a parte reclamada ao pagamento 

do cheque no valore de R$ 1.500,00. O valor deverá ser acrescido de 

juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC. A correção 

monetária incide desde o evento danoso (data do vencimento) e os juros 

de mora a partir da citação válida. Sem custas nem honorários, em 

conformidade com o art.54 e art.55, ambos da Lei 9.099/95. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

da Comarca de Primavera do Leste para homologação conforme o artigo 

40 da lei 9.099/95. Primavera do Leste - MT, 10 de dezembro de 2.018. 

Publicado e registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS SCARAVELLI Juiz Leigo 

Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. 

Intimem-se as partes da sentença. Primavera do Leste - MT, 10 de 

dezembro de 2.018. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004525-84.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ENETRICIA PEREIRA DE CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1004525-84.2018.8.11.0037 REQUERENTE: ENETRICIA PEREIRA DE 

CASTRO REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, Da análise dos autos, verifica-se 

que a parte reclamante, não compareceu à audiência realizada, apesar de 

intimada, ficando evidenciado o seu desinteresse processual e 

autorizando, assim, a extinção do feito. O Enunciado nº 20, do FONAJE, 

tem a seguinte redação: “O comparecimento pessoal da parte às 

audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por 

preposto.” Como se vê, em conformidade com o Enunciado 20 do FONAJE, 

o comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório, pois, sua 

ausência é causa de extinção do processo, nos termos do artigo 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/95, in verbis: “Art. 51. Extingue-se o processo, 

além dos casos previstos em lei: I - quando o Autor deixar de comparecer 

a qualquer das audiências do processo.” A prova da justificativa em 

momento posterior à audiência deve ser considerada exceção absoluta, 

nos termos do art. 453,§ 1º do NCPC, exigindo maior rigor na apreciação, o 

que não foi satisfeito em face da ausência de prova do alegado. Posto 

isso e por tudo mais que dos autos consta, com arrimo no que dispõe o 

artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, julgo extinto o processo, sem 

julgamento do mérito. Sem custas e honorários em atenção aos artigos 54 

e 55 da lei 9099/95. Transitada em julgado, ao arquivo, com as cautelas e 

anotações necessárias. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito 

do Juizado Especial Cível da Comarca de Primavera do Leste para 

homologação conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Primavera do Leste - 

MT, 10 de dezembro de 2.018. Publicado e registrado no PJE. FELIPE 

NIKOLAS SCARAVELLI Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam 

seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz 

Leigo deste Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. 

Primavera do Leste - MT, 10 de dezembro de 2.018. EVINER VALÉRIO Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004533-61.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO MARCELO CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1004533-61.2018.8.11.0037 REQUERENTE: JOAO MARCELO CARDOSO 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, Da análise dos autos, 

verifica-se que a parte reclamante, não compareceu à audiência realizada, 

apesar de intimada, ficando evidenciado o seu desinteresse processual e 

autorizando, assim, a extinção do feito. O Enunciado nº 20, do FONAJE, 

tem a seguinte redação: “O comparecimento pessoal da parte às 

audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por 

preposto.” Como se vê, em conformidade com o Enunciado 20 do FONAJE, 

o comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório, pois, sua 

ausência é causa de extinção do processo, nos termos do artigo 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/95, in verbis: “Art. 51. Extingue-se o processo, 

além dos casos previstos em lei: I - quando o Autor deixar de comparecer 

a qualquer das audiências do processo.” A prova da justificativa em 

momento posterior à audiência deve ser considerada exceção absoluta, 

nos termos do art. 453,§ 1º do NCPC, exigindo maior rigor na apreciação, o 

que não foi satisfeito em face da ausência de prova do alegado. Posto 

isso e por tudo mais que dos autos consta, com arrimo no que dispõe o 

artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, julgo extinto o processo, sem 

julgamento do mérito. Condeno a parte requerente ao pagamento das 

custas processuais, nos termos do enunciado 28 FONAJE. Transitada em 

julgado, ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

da Comarca de Primavera do Leste para homologação conforme o artigo 

40 da lei 9.099/95. Primavera do Leste - MT, 10 de dezembro de 2.018. 

Publicado e registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS SCARAVELLI Juiz Leigo 

Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. 

Intimem-se as partes da sentença. Primavera do Leste - MT, 10 de 

dezembro de 2.018. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003766-23.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO ALVES MARCIANO (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

1003766-23.2018.8.11.0037 Reclamante: SERGIO ALVES MARCIANO 

Reclamada: TELEFONICA BRASIL S.A. SENTENÇA Vistos etc. Dispensado 

o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Analisando o 

processo, verifico que se encontra maduro para julgamento. É oportuno 

esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza 

consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no 

Código de Defesa do Consumidor. Alega a parte reclamante que teve seu 

nome negativado indevidamente pela requerida. Se defende a requerida 

alegando que a parte requerida firmou contrato de prestação de serviços 

por meio do qual a parte autora habilitou as linhas telefônica de nº 66 

99968-7682, aderiu aos pacotes de serviços descritos, o que ocasionou a 

emissão de faturas mensais e o cadastro no sistema interno da ré, requer 

ao fim condenação em pedido contraposto. É o breve relato. Decido. O 

autor havia impugnado a negativação realizada em seu nome, negando a 

dívida, todavia, a requerida informou detalhes ensejadores da dívida e 

negativação, qual a parte reclamante não comprovou o recolhimento. A 

demandada além de discorrer sobre a relação comercial e jurídica com a 

parte requerente, detalhou a dívida ensejadora da negativação e juntou 

documentos decorrentes da prestação de serviço, inclusive várias faturas 

de consumo e contrato assinado. Posteriormente em impugnação a parte 

reclamante vem suscitar necessidade de extinção do feito e perícia 

grafotécnica no documento assinado juntado. É público e notória essa 

falta de zelo e profissionalismo dos autores e seus patronos nos Juizados 

Especiais, que negam relação comercial com as demandadas, contando 

com a desorganização documental da empresa acionada, e, quando 

desmentidos através das provas requerem a desistência da demanda ou 

extinção do feito. No caso em discussão inexiste complexidade para a 

resolução do feito, motivo pelo qual revela-se a competência deste 

Juizado Especial, além disso, os autos contêm evidências materiais que 

dispensam a perícia, visto que, as assinaturas trazidas aos autos são as 

mesmas! O que se depreende do caso em tela é que houve negativação 

do nome da parte reclamante relativa a dívida inadimplida, uma vez que a 

requerida comprova através de vários documentos, demonstrando assim 

a relação comercial e débito entre os litigantes. Assim, não há falar em 

declaração de inexistência do débito, muito menos em indenização a título 

de danos morais, pois não comprovada qualquer ilegalidade no proceder 

da parte reclamada. O dever de veracidade é estreitamente ligado com o 

dever de lealdade, uma vez que as partes devem agir em juízo conforme a 

verdade e lealmente, não se descuidando de fatos fundamentais à 

solução do litígio. Verifica-se distorcido o exato conteúdo dos fatos que 

circunda a negativação do reclamante, não exprimindo a verdade. 

Portanto, o conjunto probatório contido nesta lide permite concluir pela 

efetiva relação jurídica entre os demandantes; e regularidade não apenas 

do débito, mas também da inscrição ora discutida. Pelo exposto julgo 

improcedentes os pedidos formulados na inicial, com resolução do mérito, 

com fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. 

Julgo procedente o pedido contraposto em valor a ser apurado por simples 

cálculo aritmético pela requerida na fase executória. O valor deverá ser 

corrigido pelo índice INPC e acrescido de juros de 1% ao mês desde o 

vencimento. Quanto à litigância de má-fé por parte da reclamante, segue a 

fundamentação e decisão na homologação abaixo. Transitada em julgado, 

intime-se para pagar as custas em cinco dias. Não sendo pagas, 

proceda-se conforme previsto na CNGC. Indefiro a gratuidade de Justiça à 

parte reclamante, visto que NÃO COMPROVOU insuficiência de recursos, 

conforme exigido pelo art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

da Comarca de Primavera do Leste para homologação conforme o artigo 

40 da lei 9.099/95. Primavera do Leste - MT, 05 de dezembro de 2.018. 

Publicado e registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS SCARAVELLI Juiz Leigo 

Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. 

Intimem-se as partes da sentença. Por sua vez, vejo que a parte autora 

não agiu com lealdade para com a Justiça e a parte contrária, agindo de 

má-fé, por alterar a verdade dos fatos e usar do processo para conseguir 

objetivo ilegal (NCPC, artigo 80, incisos II e III). Diante disso, condeno a 

parte reclamante a pagar as custas processuais (art. 55, primeira parte, 

da Lei 9.099/95) e honorários advocatícios em favor do advogado (a) da 

parte contrária que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor de 11 

salários mínimos vigentes. Condeno, ainda, a parte reclamante, em multa 

que fixo no percentual de 9% (nove por cento) sobre o valor de 11 

salários mínimos vigentes. Primavera do Leste - MT, 05 de dezembro de 

2.018. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 174705 Nr: 7773-46.2016.811.0037

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGACIA MUNICIPAL DE POLICIA CIVIL DE 

PRIMAVERA DO LESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NORIVAL COMANDOLLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARÍLIA CRESTANI - 

OAB:16556

 Nesta data, INTIMO os advogados do indiciado NORIVAL COMANDOLLI, 

Dra. FABIANI ROCHA GUEDES - OAB-SC. 16.557 e Dra MARÍLIA 

CRESTANI -OAB-SC 16.556, e todo o teor da sentença proferida nos 

autos no dia 10 de Dezembro de 2017, fl 79 e gerada no sistema apolo, 

onde pode ser visualizada.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000738-18.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GEEDSON PENHAVEL MARMOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEBER DA SILVA OAB - PR0068721A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1000738-18.2016.8.11.0037. EXEQUENTE: GEEDSON PENHAVEL 

MARMOS EXECUTADO: OI S/A Vistos. Verifica-se que os presentes autos 

estão em fase de cumprimento da sentença, contudo, a parte executada 

está em recuperação judicial. Entendo que o fato gerador do evento 

danoso é que determina se o crédito será de natureza concursal ou 

extraconcursal. Neste mesmo sentido é a jurisprudência atualíssima do 

STJ: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. DEVEDOR EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NEGATIVA DE 

PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO VERIFICADA. CONSTITUIÇÃO DO 

CRÉDITO. EVENTO DANOSO OCORRIDO EM MOMENTO ANTERIOR AO 

PEDIDO RECUPERACIONAL. SUBMISSÃO AOS SEUS EFEITOS. SENTENÇA 

CONDENATÓRIA PROFERIDA POSTERIORMENTE. IRRELEVÂNCIA. 1. Ação 

ajuizada em 20/5/2013. Recurso especial interposto em 27/9/2017 e 

concluso ao Gabinete em 8/3/2018. 2. O propósito recursal é definir se o 

crédito de titularidade das recorridas, decorrente de sentença 

condenatória transitada em julgado após o pedido de recuperação judicial 

do devedor, deve sujeitar-se ao plano de soerguimento. 3. Devidamente 

analisadas e discutidas as questões controvertidas, e suficientemente 

fundamentado o acórdão recorrido, não há como reconhecer a ocorrência 

de negativa de prestação jurisdicional. 4. Para os fins do art. 49, caput, da 

Lei 11.101/05, a constituição do crédito discutido em ação de 

responsabilidade civil não se condiciona ao provimento judicial que declare 

sua existência e determine sua quantificação. Precedente. 5. Na hipótese, 

tratando-se de crédito derivado de fato ocorrido em momento anterior 

àquele em que requerida a recuperação judicial, deve ser reconhecida sua 

sujeição ao plano de soerguimento da sociedade devedora. 6. Recurso 

especial provido. (STJ - REsp: 1727771 RS 2018/0050035-8, Relator: 

Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 15/05/2018, T3 - 
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TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2018). Neste contexto, 

a execução do crédito constituído em favor do exequente não pode se dar 

perante este Juizado Especial, uma vez que o evento danoso é anterior ao 

processamento do requerimento de recuperação judicial. Com efeito, após 

vários julgados que analisaram casos análogos ao dos autos, o Superior 

Tribunal de Justiça muito recentemente, pela eloquência da ilustre Ministra 

Nancy Andrighi, rematou o entendimento de que em se tratando de atos de 

constrição patrimonial, a competência é do Juízo responsável pelo trâmite 

da Recuperação Judicial – Juízo Universal, em observância ao princípio 

mor regente da lei específica, qual seja, da preservação da empresa. 

Ilustrando, cita-se: AGRAVO INTERNO NO CONFLITO POSITIVO DE 

COMPETÊNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL PARA TODOS OS 

ATOS QUE IMPLIQUEM RESTRIÇÃO PATRIMONIAL. PENHORA ANTERIOR. 

PRECEDENTES. 1. Respeitadas as especificidades da falência e da 

recuperação judicial, é competente o juízo universal para prosseguimento 

dos atos de execução, tais como alienação de ativos e pagamento de 

credores, que envolvam créditos apurados em outros órgãos judiciais. 2. 

O fato de haver penhora anterior ao pedido de recuperação judicial, em 

nada afeta a competência do Juízo Universal para deliberar acerca da 

destinação do patrimônio da empresa suscitante, em obediência ao 

princípio da preservação da empresa. 3. Agravo interno no conflito de 

competência não provido. (AgInt no CC 152.153/MG, Rel. Ministra NANCY 

ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/12/2017, DJe 15/12/2017). 

(grifo nosso). Tal inteligência, no âmbito da Corte Superior, é estampada e 

advinda de análises que convergem no mesmo sentido, a exemplo: CC 

137178-MG, CC 129720-SP, CC 135703-DF, CC 125636-SP, AgInt no CC 

148987-SP. Frisa-se que o entendimento se estende, inclusive, quanto a 

execuções fiscais: AgRg no CC 141399, AgInt no CC 150650, AgInt no CC 

149641, AgInt no CC 150414. E ainda, o Enunciado 51 do FONAJE, assim 

dispõe: ENUNCIADO 51 - Os processos de conhecimento contra empresas 

sob liquidação extrajudicial, concordata ou recuperação judicial devem 

prosseguir até a sentença de mérito, para constituição do título executivo 

judicial, possibilitando a parte habilitar o seu crédito, no momento oportuno, 

pela via própria. (nova redação – XXI Encontro – Vitória/ES). Desta forma, 

em atenção ao recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça, 

acima exposto, incabível o cumprimento de sentença neste Juízo, cabendo 

à parte credora a possibilidade de habilitar o crédito junto ao Juízo em que 

está em trâmite a ação de recuperação judicial da parte executada. Assim, 

expeça-se Certidão de Crédito em favor da parte exequente, a qual será 

emitida no momento que a parte comparecer na Secretaria para retirá-la, 

PARA QUE SEJA POSSÍVEL HABILITAR O CRÉDITO JUNTO AO JUÍZO EM 

QUE ESTÁ EM TRÂMITE A AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA PARTE 

EXECUTADA. Determino, desde já, o arquivamento do feito com baixa, pois 

desnecessário manter o processo em aberto para cumprimento da 

providencia acima. Cumpra-se. Primavera do Leste-MT, 10 de dezembro 

de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito
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Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Vistos. Considerando a certidão de trânsito em julgado retro (Id. 

13004570) e nada sendo requerido pelas partes, arquivem-se os autos 

com as cautelas de estilo. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Primavera do Leste, 07 de dezembro de 2018. Eviner Valério 

Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1003251-85.2018.8.11.0037. REQUERENTE: PEDRO ANTONIO DOS 

SANTOS REQUERIDO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos, Trata-se de Ação Ordinária de obrigação de fazer 

proposta por PEDRO ANTONIO DOS SANTOS em desfavor do ESTADO DE 

MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE/MT, todos 

qualificados na petição inicial, em que pretende a concessão antecipada 

dos efeitos da tutela jurisdicional para que o(s) requerido(s) adote(m) as 

providências necessárias para o fornecimento dos procedimentos 

médicos AIH e ANGIOPLASTIA COM A COLOCAÇÃO DE STENT 

FARMACOLÓGICO. Relata a parte autora, que é portador de DOENÇA 

CORONÁRIA OBSTRUTIVA (CID I20), necessitando da disponibilização dos 

procedimentos médicos AIH e ANGIOPLASTIA COM A COLOCAÇÃO DE 

STENT FARMACOLÓGICO, consoante se infere do laudo médico. Afirma 

que não possui recursos financeiros suficientes para arcar com os 

custos dos procedimentos. E ainda que, procurou o Sistema Único de 

Saúde de Primavera do Leste para realizar o procedimento (Ofício 

nº87/2018 da Defensoria Pública – ID 13258088) e, em resposta, informou 

que o procedimento de ANGIOPLASTIA COM STENT FARMACOLOGICO 

solicitado pelo assistido está suspenso por falta de Stent, sendo que o 

Estado retornou a fornecer porém com número reduzido somente 10 por 

mês, quantidade insuficiente diante da demanda, sendo que foram 

priorizados pacientes internados em casos emergenciais (Id 13258114). O 

NAT - Núcleo de Apoio Técnico – apresentou as seguintes conclusões em 

seu Parecer Técnico nº 0877/2018: 1. Área médica do pleito: Cardiologia. 

2. Motivo do pleito: Ausência/Demora no fornecimento do tratamento. 3. Da 

patologia alegada: Existe relatório feito por médico e cópia de Laudo 

cateterismo cardíaco que atestam a existência do agravo alegado. 4. Da 

solicitação: A angioplastia coronária com implante de “stent” é uma das 

alternativas possíveis para o tratamento da insuficiência coronariana, 

podendo também ser abordada por cirurgia de revascularização do 

miocárdio (principalmente em pacientes multi artérias) ou até tratamento 

clínico. O tratamento é determinado individualmente conforme as 

características da doença de cada paciente e por médico especialista que 

acompanha o caso. 5. Quanto ao pedido: O pedido foi feito por médico 

cardiologista que apresentou justificativa, porem não informou sobre 

outras patologias do Requerente. A solicitação não foi realizada conforme 

as normativas do SUS – via central de regulação e com confecção de AIH 

(sem esta etapa do processo o ente público sequer tem conhecimento do 

paciente e não pode ser “cobrado” por demora ou falta de assistência). 6. 

Quanto à urgência do procedimento: A doença arterial coronariana é 

patologia que requer tratamento rápido, pois atrasos podem levar a 

consequências como a morte súbita, mediante isso podemos considerar 

URGENTE, pois a demora pode levar a perda de oportunidade de 

tratamento e todos os riscos relacionados a isto, inclusive RISCO DE 

MORTE. Instada a se manifestar, acerca da ausência de AIH, a parte 

autora junto aos autos a regularização do pedido (Id 16731060). É O 

RELATÓRIO. FUNDAMENTO. DECIDO. A causa está inserta, por ora, na 

competência deste Juízo, em conformidade com a Lei nº 12.153, de 22 de 

dezembro de 2009 (artigos 1º, parágrafo único e 2º, caput), combinada 

com a Resolução 4/2014/TP, já que de antemão não é possível aferir que o 

valor extrapole o limite de 60 (sessenta) salários mínimos. No Juizado 

Especial da Fazenda Pública, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento 

das partes, deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no 

curso do processo, para evitar dano de difícil ou incerta reparação (art. 3º 

da Lei 12.153/2009). Para a concessão da tutela provisória de urgência, 

de natureza antecipada, devem ser atendidos os requisitos delineados 

nos artigos 300 e 303 a Código de Processo Civil vigente, sob as 

advertências do artigo 302, in verbis: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1º 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2º A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. (...) Art. 

303. Nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da 

ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada 

e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, do direito 

que se busca realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do 

processo. (...) (Destaquei) Desta forma, a probabilidade do direito buscado 
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está demonstrada pelos documentos que instruem a petição inicial, em 

especial pelo Relatório Médico, subscrito pelo Dr Washington Luiz Arantes, 

cardiologista, CRM/MT 3371, pelos exames trazidos aos autos subscritos 

pelo Dr Sidney Munhoz Jr. Cardiologia e Hemodinâmica, CRM 3009, pelo 

protocolo de entrada e pelo AIH, onde se verifica a necessidade do 

procedimento solicitado. No que diz respeito ao perigo de dano ou o risco 

ao resultado útil do processo, verifica-se pelo tempo mínimo legal de 

trâmite deste processo, uma vez que, se ao final a sentença for favorável 

à parte requerente, esta já poderá ter a sua condição agravada, talvez 

irremediavelmente. Por fim, destaco que, no que diz respeito ao perigo de 

irreversibilidade dos efeitos do provimento antecipado, o direito alegado 

está razoavelmente demonstrado neste feito, bem como este não constitui 

óbice ao deferimento da medida, pois tal requisito é mitigado pelo princípio 

da proporcionalidade, haja vista que, nesses casos, devem prevalecer os 

direitos à saúde e à vida sobre o interesse econômico do ente público 

(Nesse sentido são os seguintes precedentes: TJ/MT, AI, 123307/2013, 

Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Terceira Câmara Cível, Data do Julgamento 

16/12/2014, Data da publicação no DJE 19/12/2014. TJ-SC, AG: 

20130800558 SC 2013.080055-8 (Acórdão), Relator: Sérgio Roberto 

Baasch Luz, Data de Julgamento: 09/06/2014, Segunda Câmara de Direito 

Público Julgado. TJ-PR, 8821863 PR 882186-3 (Acórdão), Relator: Nilson 

Mizuta, Data de Julgamento: 31/05/2012, 10ª Câmara Cível.). Diante do 

exposto, com supedâneo nos artigos 300 e 303, ambos do Código de 

Processo Civil, c/c o artigo 3º da Lei 12.153/09, defiro a tutela provisória 

de urgência satisfativa, para cominar ao(s) requerido(s) obrigação de 

disponibilizar para PEDRO ANTONIO DOS SANTOS (qualificado na petição 

inicial) o fornecimento dos procedimentos médicos AIH e ANGIOPLASTIA 

COM A COLOCAÇÃO DE STENT FARMACOLÓGICO, no prazo de 05 

(cinco) dias ou, no mesmo prazo, indique(m) data próxima para a 

realização. Advirto que o não cumprimento da obrigação de fazer ensejará 

a aplicação das medidas necessárias à satisfação da obrigação (art. 297 

do CPC), neste caso, o bloqueio de verba pública, conforme precedentes 

jurisprudenciais, a seguir transcritos: RECURSO DE AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO 

MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. 

DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE. FIXAÇÃO DE MULTA. 

POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO EM CONTA DO PODER PÚBLICO. RECURSO 

DESPROVIDO. É possível concessão de liminar contra a Fazenda Pública 

em hipóteses em que o seu indeferimento pode resultar à parte 

demandante dano de difícil reparação, tal como é o caso dos autos, em 

que a necessidade e a urgência do tratamento postulado restou 

devidamente comprovada. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça 

é pacífica no sentido de que o funcionamento do Sistema Único de Saúde 

(SUS) é de responsabilidade solidária da União, Estados-membros e 

Municípios, de modo que quaisquer destas entidades têm legitimidade ad 

causam para figurar no polo passivo de demanda que objetive a garantia 

do acesso à medicação para pessoas desprovidas de recursos 

financeiros. (REsp n. 771.537/RJ, Segunda Turma, relatora Ministra Eliana 

Calmon, DJ de 3.10.2005). Reconhecendo a necessidade de fixação de 

um meio coercitivo em face do ente público, para o cumprimento da 

obrigação, substitui-se a multa pecuniária, pela possibilidade do bloqueio 

Bacenjud, por se apresentar mais efetivo à entrega da tutela vindicada, já 

que a multa se traduz em prejuízo à coletividade. TJ/MT, AI, 107183/2013, 

DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 11/03/2014, Data da publicação no DJE 20/03/2014. Consigno 

que a obrigação de fazer fica limitada ao teto do Juizado Especial da 

Fazenda Pública, que é de 60 (sessenta) salários mínimos. O(s) 

requerido(s) fica(m) advertido(s) que o descumprimento desta decisão 

judicial poderá ensejar a responsabilização penal e administrativa de seus 

responsáveis legais, sem prejuízo da medida cível cabível (supradescrita), 

para efetivação da tutela jurisdicional deferida. CITE-SE o Estado de Mato 

Grosso, na pessoa do seu representante legal, pela via eletrônica 

disponibilizada, quanto aos termos da presente ação, CIENTIFICANDO-O 

de que não dispõe de prazo diferenciado para a prática de qualquer ato 

processual (artigo 7º da Lei 12.153, de 2009), bem como de que, não 

sendo contestada a ação, incorrerá em revelia (arts. 344 e 345, inc. II, do 

CPC). INTIME-SE o Gestor do SUS, no âmbito estadual, por carta 

precatória, para cumprimento da tutela antecipada ora deferida. CITE-SE o 

Município de Primavera do Leste/MT, na pessoa do seu representante 

legal, pela via eletrônica disponibilizada, quanto aos termos da presente 

ação, CIENTIFICANDO-O de que não dispõe de prazo diferenciado para a 

prática de qualquer ato processual (artigo 7º da Lei 12.153, de 2009), bem 

como de que, não sendo contestada a ação, incorrerá em revelia (arts. 

344 e 345, inc. II, do CPC). INTIME-SE, ainda, o Gestor do SUS, na pessoa 

do Secretário Municipal de Saúde, para cumprimento da tutela antecipada 

ora deferida, por meio dos endereços eletrônicos disponíveis na 

Secretaria Judiciária. Deixo de designar audiência de conciliação, porque 

incongruente com a marcha processual resultante da medida antecipatória 

da tutela ora deferida, atentando-se, contudo, que o prazo para defesa, 

neste caso, é de 30 (trinta) dias, em consonância com o Enunciado 1, da 

Fazenda Pública de Mato Grosso, a seguir transcrito: Enunciado 1. A 

critério do juiz, poderá ser dispensada a realização da audiência de 

conciliação, no âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública, desde que 

fixe o prazo de 30 (trinta) dias para apresentar defesa. (Enunciado da 

Fazenda Pública de Mato Grosso. Aprovado no XIII Encontro de Juízes dos 

Juizados Especiais de Mato Grosso. Cuiabá-MT). Após a manifestação 

das partes, em não havendo incidentes, dê-se vista ao Ministério Público. 

Cumpra-se com urgência, servindo a presente decisão como carta 

precatória/carta/mandado de citação e intimação/ofício, conforme dados 

constantes da petição inicial. Primavera do Leste/MT, 11 de dezembro de 

2018. Eviner Valério Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1008088-86.2018.8.11.0037. REQUERENTE: VALDENILSON SILVA SERRA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, Trata-se da ação 

declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais 

c/c antecipação de tutela de urgência pleiteado por Valdenilson Silva Serra 

em face de Telefônica Brasil S.A, pelos fatos e fundamentos narrados na 

exordial. Dos Fatos. Alega na petição inicial que o requerente foi impedido 

de adquirir crédito em determinado estabelecimento comercial em virtude 

da negativação em seu nome no valor de R$75,98(setenta e cinco reais e 

noventa e oito centavos). Afirma que protocolou reclamação no Procon da 

Comarca de Primavera do Leste/MT para resolver o impasse 

administrativamente, no entanto, obtiveram a informação da própria 

reclamada que o houve equívoco na inclusão do autor no rol dos maus 

pagadores e que a exclusão da restrição ocorreria imediatamente. Aponta 

que até o momento não houve a exclusão da negativação. Por fim, o autor 

requer através da antecipação de tutela de urgência, a imediata exclusão 

da negativação, até o deslinde desta ação. É o relato. Decido. A presente 

ação está compreendida pelos seguintes documentos: Extrato da 

negativação do Serasa (id. n°16995019) e demais documentos 

indispensáveis a propositura desta ação. Inicialmente, consigno que o 

reclamante não possui outras restrições em seu nome, a não ser o débito 

discutido nestes autos. Também, o termo de reclamação expedido pelo 

Procon da Comarca de Primavera do Leste/MT relata que a reclamada 

reconheceu o equívoco no lançamento do autor nos órgãos de restrição 

ao crédito. Assim, o dano potencial decorre da restrição ao crédito, 

comprometendo a atividade comercial e o consumo em geral, financiado 

por operações pautadas no crédito. Sendo assim, neste momento deve 

ser prestigiado o princípio da boa fé em seu favor, considerando ainda 

pronta a atuação da requerente na defesa de seu suposto direito, sem 

contar que a exclusão liminar não traz prejuízo objetivo à requerida. Não 

há que se falar em perigo de irreversibilidade da medida, já que as 

cobranças podem eventualmente ser feitas a posteriori em caso de 

insucesso da ação, sendo ainda de se destacar que já entendeu o STJ 

que a exigência de irreversibilidade não pode ser levada ao extremo, sob 

pena de o novel instituto da tutela antecipatória não cumprir a excelsa 

missão a que se destina (REsp 144656-ES, Relator Ministro Adhemar 

Maciel, j. 6.10.97). Posto isso, DEFIRO o pedido de tutela de urgência e 

DETERMINO que exclua imediatamente o nome da parte reclamante 

Valdenilson Silva Serra, portador do CPF 044.749.743-01 e RG 

0342714020075 SSP/MT, contrato n°0277568161, com vencimento em 
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17/12/2017, no valor de R$75,98(...), do órgão de cadastro e 

inadimplentes(Serasa) devendo ser providenciado a exclusão da 

negativação pela Secretaria Judiciária da 5ª Vara Através do Sistema 

SerasaJud. Cite-se e intime-se para a audiência de conciliação designada 

para o dia 14/05/2019, às 15h20min ficando a parte ciente de que o não 

comparecimento implicará em revelia e presunção de veracidade dos fatos 

alegados na petição inicial. O prazo para contestar é de cinco dias (05) a 

contar da data da audiência de conciliação, caso não haja acordo, também 

sob pena de revelia e de presunção de veracidade dos fatos alegados na 

petição inicial. O prazo para impugnação à contestação, de cinco dias, 

será contado a partir do vencimento do prazo para contestar, 

independentemente de nova intimação. Serve a presente decisão de 

carta/mandado de citação e intimação. Primavera do Leste-MT, 11 de 

dezembro de 2.018. Eviner Valério Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1006110-74.2018.8.11.0037. REQUERENTE: CASSIA CANCIAN DE 

ALMEIDA MENDES REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO 

DE PRIMAVERA DO LESTE Vistos, Tendo em vista a última petição do autor 

(Id 17004535), a juntada de orçamentos e relatório médico atualizado, bem 

como diante do saldo remanescente do sequestro de numerário defiro a 

liberação da diferença. Destarte, determino a expedição de alvará, com 

urgência, para liberação do montante de R$ 9.528,00 (nove mil quinhentos 

e vinte e oito reais) suficientes para a compra de 300 ampolas do 

medicamento Versa 40 mg, conforme requerido pela parte autora. 

Expedido o alvará, intime-se a parte autora a providenciar a retirada do 

medicamento, bem como para que junte a nota fiscal, no prazo de até 10 

(dez) dias, relativa a esta aquisição. Com a juntada da nota fiscal, nos 

termos do artigo 11, caput e §§ 1º, 4º e 5º, do Provimento nº 02/2015-CGJ, 

abra-se vista à(s) parte(s) ré(s), pelo prazo de 10 (dez) dias. Cumpra-se 

com urgência, servindo a presente decisão como carta 

precatória/carta/mandado de citação e intimação/ofício, conforme dados 

constantes no processo. Primavera do Leste/MT, 11 de dezembro de 

2018. Eviner Valério Juiz de Direito
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Advogado(s) Polo Ativo:

LAISA DE FREITAS DA SILVA OLIVEIRA OAB - MT0018588A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DO MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1006885-89.2018.8.11.0037. REQUERENTE: JACKESON ANDRADE 

SILVERIO REQUERIDO: ESTADO DO MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

PRIMAVERA DO LESTE MT Vistos, Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA proposta por 

JACKESON ANDRADE SILVERIO em desfavor do ESTADO DE MATO 

GROSSO e do MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE/MT, todos 

qualificados na petição inicial, em que pretende a concessão antecipada 

dos efeitos da tutela jurisdicional para que o(s) requerido(s) adote(m) as 

providências necessárias para o fornecimento do medicamento 

QUESTRAN 4G. Relata a parte autora, que é portador da DOENÇA DE 

CROHN (CID 10.K501), sendo diagnosticado como uma doença inflamatória 

séria do trato gastrointestinal. Informa que não existe um tratamento 

totalmente eficaz para curar a DOENÇA DE CROHN, mas que o uso do 

medicamento QUESTRAN 4G é capaz de frear a evolução da doença. 

Afirma que não possui recursos financeiros suficientes para arcar com os 

custos dos medicamentos. E ainda que, procurou o Sistema Único de 

Saúde de Primavera do Leste através dos órgãos competentes, para o 

recebimento do medicamento, todavia houve resposta negativa para o 

fornecimento (Id 15867834). O NAT - Núcleo de Apoio Técnico em seu 

Parecer Técnico nº 1096/2018 informou apenas que o medicamento 

pleiteado não é assegurado pelo SUS. Foi determinada a realização de 

consulta com médico credenciado pelo SUS, com o intuito de esclarecer a 

necessidade do autor em utilizar o medicamento QUESTRAN 4G, bem 

como a possibilidade do uso de medicamento similar, que seja fornecido 

pelo SUS ou que tenha menor custo para o Estado. A referida consulta foi 

realizada em 10 de novembro de 2018 e o médico relatou o seguinte: PCT 

EM TRATAMENTO DE DOENÇA DE CHRON ESTANDO EM USO DE 

MEDICAMENTO BIOLOGICO, TENDO DIARREIA INTERMITENTE MESMO COM 

TAIS NECESSITANDO DO USO DE COLESTIRAMINA ( QUESTRAN) DEVIDO 

O MESMO SER COLECISTECTOMIZADO DIMINUINDO SINTOMAS CITADOS, 

MELHORANDO QUALIDADE DE VIDA DO PACIENTE, NAO HAVENDO 

MEDICAMENTO SUBSTITUTO. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO. DECIDO. A 

causa está inserta, por ora, na competência deste Juízo, em conformidade 

com a Lei nº 12.153, de 22 de dezembro de 2009 (artigos 1º, parágrafo 

único e 2º, caput), combinada com a Resolução 4/2014/TP, já que de 

antemão não é possível aferir que o valor extrapole o limite de 60 

(sessenta) salários mínimos. No Juizado Especial da Fazenda Pública, o 

juiz poderá, de ofício ou a requerimento das partes, deferir quaisquer 

providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para 

evitar dano de difícil ou incerta reparação (art. 3º da Lei 12.153/2009). 

Para a concessão da tutela provisória de urgência, de natureza 

antecipada, devem ser atendidos os requisitos delineados nos artigos 300 

e 303 a Código de Processo Civil vigente, sob as advertências do artigo 

302, in verbis: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando 

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

dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1º Para a concessão da 

tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou 

fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a 

sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente 

hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2º A tutela de urgência pode ser 

concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3º A tutela de 

urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver 

perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. (...) Art. 303. Nos casos 

em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição 

inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação 

do pedido de tutela final, com a exposição da lide, do direito que se busca 

realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo. (...) 

(Destaquei) Desta forma, a probabilidade do direito buscado está 

demonstrada pelos documentos que instruem a petição inicial, em especial 

pelo Relatório Médico, subscrito pelo Dr Marcelo D. Machado, CRM/MT 

6317, pelo receituário de controle especial e pelo laudo de solicitação, 

avaliação e autorização de medicamento do SUS, onde se verifica a 

necessidade do medicamento solicitado. No que diz respeito ao perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo, verifica-se pelo tempo 

mínimo legal de trâmite deste processo, uma vez que, se ao final a 

sentença for favorável à parte requerente, esta já poderá ter a sua 

condição agravada, talvez irremediavelmente. Por fim, destaco que, no 

que diz respeito ao perigo de irreversibilidade dos efeitos do provimento 

antecipado, o direito alegado está razoavelmente demonstrado neste feito, 

bem como este não constitui óbice ao deferimento da medida, pois tal 

requisito é mitigado pelo princípio da proporcionalidade, haja vista que, 

nesses casos, devem prevalecer os direitos à saúde e à vida sobre o 

interesse econômico do ente público (Nesse sentido são os seguintes 

precedentes: TJ/MT, AI, 123307/2013, Desa. Maria Aparecida Ribeiro, 

Terceira Câmara Cível, Data do Julgamento 16/12/2014, Data da publicação 

no DJE 19/12/2014. TJ-SC, AG: 20130800558 SC 2013.080055-8 

(Acórdão), Relator: Sérgio Roberto Baasch Luz, Data de Julgamento: 

09/06/2014, Segunda Câmara de Direito Público Julgado. TJ-PR, 8821863 

PR 882186-3 (Acórdão), Relator: Nilson Mizuta, Data de Julgamento: 

31/05/2012, 10ª Câmara Cível.). Diante do exposto, com supedâneo nos 

artigos 300 e 303, ambos do Código de Processo Civil, c/c o artigo 3º da 

Lei 12.153/09, defiro a tutela provisória de urgência satisfativa, para 

cominar ao(s) requerido(s) obrigação de disponibilizar para JACKESON 

ANDRADE SILVERIO (qualificado na petição inicial) o fornecimento do 

medicamento QUESTRAN 4G, no prazo de 05 (cinco) dias ou, no mesmo 
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prazo, indique(m) data próxima para a realização. Advirto que o não 

cumprimento da obrigação de fazer ensejará a aplicação das medidas 

necessárias à satisfação da obrigação (art. 297 do CPC), neste caso, o 

bloqueio de verba pública, conforme precedentes jurisprudenciais, a 

seguir transcritos: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE 

SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIREITO CONSTITUCIONAL À 

SAÚDE. FIXAÇÃO DE MULTA. POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO EM CONTA 

DO PODER PÚBLICO. RECURSO DESPROVIDO. É possível concessão de 

liminar contra a Fazenda Pública em hipóteses em que o seu indeferimento 

pode resultar à parte demandante dano de difícil reparação, tal como é o 

caso dos autos, em que a necessidade e a urgência do tratamento 

postulado restou devidamente comprovada. A jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o funcionamento do 

Sistema Único de Saúde (SUS) é de responsabilidade solidária da União, 

Estados-membros e Municípios, de modo que quaisquer destas entidades 

têm legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de demanda que 

objetive a garantia do acesso à medicação para pessoas desprovidas de 

recursos financeiros. (REsp n. 771.537/RJ, Segunda Turma, relatora 

Ministra Eliana Calmon, DJ de 3.10.2005). Reconhecendo a necessidade 

de fixação de um meio coercitivo em face do ente público, para o 

cumprimento da obrigação, substitui-se a multa pecuniária, pela 

possibilidade do bloqueio Bacenjud, por se apresentar mais efetivo à 

entrega da tutela vindicada, já que a multa se traduz em prejuízo à 

coletividade. TJ/MT, AI, 107183/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, 

QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 11/03/2014, Data da 

publicação no DJE 20/03/2014. Consigno que a obrigação de fazer fica 

limitada ao teto do Juizado Especial da Fazenda Pública, que é de 60 

(sessenta) salários mínimos. O(s) requerido(s) fica(m) advertido(s) que o 

descumprimento desta decisão judicial poderá ensejar a responsabilização 

penal e administrativa de seus responsáveis legais, sem prejuízo da 

medida cível cabível (supradescrita), para efetivação da tutela jurisdicional 

deferida. CITE-SE o Estado de Mato Grosso, na pessoa do seu 

representante legal, pela via eletrônica disponibilizada, quanto aos termos 

da presente ação, CIENTIFICANDO-O de que não dispõe de prazo 

diferenciado para a prática de qualquer ato processual (artigo 7º da Lei 

12.153, de 2009), bem como de que, não sendo contestada a ação, 

incorrerá em revelia (arts. 344 e 345, inc. II, do CPC). INTIME-SE o Gestor 

do SUS, no âmbito estadual, por carta precatória, para cumprimento da 

tutela antecipada ora deferida. CITE-SE o Município de Primavera do 

Leste/MT, na pessoa do seu representante legal, pela via eletrônica 

disponibilizada, quanto aos termos da presente ação, CIENTIFICANDO-O 

de que não dispõe de prazo diferenciado para a prática de qualquer ato 

processual (artigo 7º da Lei 12.153, de 2009), bem como de que, não 

sendo contestada a ação, incorrerá em revelia (arts. 344 e 345, inc. II, do 

CPC). INTIME-SE, ainda, o Gestor do SUS, na pessoa do Secretário 

Municipal de Saúde, para cumprimento da tutela antecipada ora deferida, 

por meio dos endereços eletrônicos disponíveis na Secretaria Judiciária. 

Deixo de designar audiência de conciliação, porque incongruente com a 

marcha processual resultante da medida antecipatória da tutela ora 

deferida, atentando-se, contudo, que o prazo para defesa, neste caso, é 

de 30 (trinta) dias, em consonância com o Enunciado 1, da Fazenda 

Pública de Mato Grosso, a seguir transcrito: Enunciado 1. A critério do juiz, 

poderá ser dispensada a realização da audiência de conciliação, no 

âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública, desde que fixe o prazo de 

30 (trinta) dias para apresentar defesa. (Enunciado da Fazenda Pública de 

Mato Grosso. Aprovado no XIII Encontro de Juízes dos Juizados Especiais 

de Mato Grosso. Cuiabá-MT). Após a manifestação das partes, em não 

havendo incidentes, dê-se vista ao Ministério Público. Cumpra-se com 

urgênc ia ,  se rv indo  a  p resen te  dec isão  como ca r ta 

precatória/carta/mandado de citação e intimação/ofício, conforme dados 

constantes da petição inicial. Primavera do Leste/MT, 11 de dezembro de 

2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003812-46.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RUDIMAR ZELENSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSECLER SZADKOSKI OAB - MT7325/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUN BRASIL EMPREENDIMENTOS E INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 

(REQUERIDO)

IMG ADMINISTRADORA DO GRUPO DE EMPRESAS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1003812-46.2017.8.11.0037. REQUERENTE: RUDIMAR ZELENSKI 

REQUERIDO: SUN BRASIL EMPREENDIMENTOS E INVESTIMENTOS 

IMOBILIARIOS LTDA, IMG ADMINISTRADORA DO GRUPO DE EMPRESAS 

LTDA Vistos. Da análise dos autos, verifica-se que a parte promovente, 

não compareceu à audiência de conciliação realizada conforme termo de 

audiência juntado apesar de devidamente intimada. O Enunciado nº 20, do 

FONAJE, tem a seguinte redação: “O comparecimento pessoal da parte às 

audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por 

preposto.” Como se vê, em conformidade com o Enunciado 20 do FONAJE, 

o comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório, pois, sua 

ausência é causa de extinção do processo, nos termos do artigo 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/95, in verbis: Art. 51. Extingue-se o processo, 

além dos casos previstos em lei: I - quando o Autor deixar de comparecer 

a qualquer das audiências do processo. Posto isso, com arrimo no que 

dispõe o artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, sem julgamento do mérito. Publicada e registrada no Sistema 

PJe. Intime-se. Cumpra-se. Primavera do Leste-MT, 12 de Dezembro de 

2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010530-71.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

TAYNAH MARINA LUCHESE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO CINTRA FARIAS OAB - MT0011002A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCO AURELIO SANTOS OLIVEIRA (REQUERIDO)

OSNY OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

8010530-71.2016.8.11.0037. REQUERENTE: TAYNAH MARINA LUCHESE 

REQUERIDO: OSNY OLIVEIRA, MARCO AURELIO SANTOS OLIVEIRA 

Vistos, HOMOLOGO, para que produzam os seus jurídicos e legais 

efeitos, o acordo celebrado entre as partes acima referidas, conforme 

manifestação juntada. Em consequência, julgo extinto o presente processo 

em conformidade com o art. 487, III, alínea “b”, do CPC/2015. Publicado e 

registrado no Sistema PJE. Proceda-se com o encerramento dos autos no 

Sistema PJE, de imediato. Isento de Custas. Primavera do Leste - MT, 11 de 

Dezembro de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004713-14.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DUANDER GUIMARAES LEAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO BUSS OAB - MT0019470A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1004713-14.2017.8.11.0037. REQUERENTE: DUANDER GUIMARAES LEAO 

REQUERIDO: VIA VAREJO S/A Vistos. Da análise dos autos, verifica-se 

que a parte promovente, não compareceu à audiência de conciliação 

realizada conforme termo de audiência juntado apesar de devidamente 

intimada. O Enunciado nº 20, do FONAJE, tem a seguinte redação: “O 

comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa 

jurídica poderá ser representada por preposto.” Como se vê, em 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039412/12/2018 Página 250 de 855



conformidade com o Enunciado 20 do FONAJE, o comparecimento pessoal 

da parte às audiências é obrigatório, pois, sua ausência é causa de 

extinção do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

in verbis: Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em 

lei: I - quando o Autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do 

processo. Posto isso, com arrimo no que dispõe o artigo 51, inciso I, da Lei 

nº 9.099/95, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem julgamento do mérito. 

Publicada e registrada no Sistema PJe. Intime-se. Cumpra-se. Primavera do 

Leste-MT, 11 de Dezembro de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011784-79.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SANTOS & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA OAB - MT19369/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JORDANA CAROLINA DE OLIVEIRA SOUSA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

8011784-79.2016.8.11.0037. REQUERENTE: SANTOS & CIA LTDA - ME 

REQUERIDO: JORDANA CAROLINA DE OLIVEIRA SOUSA Vistos. Da 

análise dos autos, verifica-se que a parte promovente, não compareceu à 

audiência de conciliação realizada conforme termo de audiência juntado 

apesar de devidamente intimada. O Enunciado nº 20, do FONAJE, tem a 

seguinte redação: “O comparecimento pessoal da parte às audiências é 

obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.” 

Como se vê, em conformidade com o Enunciado 20 do FONAJE, o 

comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório, pois, sua 

ausência é causa de extinção do processo, nos termos do artigo 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/95, in verbis: Art. 51. Extingue-se o processo, 

além dos casos previstos em lei: I - quando o Autor deixar de comparecer 

a qualquer das audiências do processo. Posto isso, com arrimo no que 

dispõe o artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, sem julgamento do mérito. Publicada e registrada no Sistema 

PJe. Intime-se. Cumpra-se. Isento de custas. Primavera do Leste-MT, 11 de 

Dezembro de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004055-87.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ARI PROVIN 50272667153 (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ EDUARDO FERREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1004055-87.2017.8.11.0037. REQUERENTE: ARI PROVIN 50272667153 

REQUERIDO: LUIZ EDUARDO FERREIRA Vistos, Dispensado o relatório 

com fundamento no artigo 38 da Lei 9.099/1995 c/c artigo 1º, parágrafo 

único, e artigo 27 da Lei 12.153/2009. FUNDAMENTO. DECIDO. Segundo o 

Código de Processo Civil: Para postular em juízo é necessário ter interesse 

e legitimidade. (Art. 17). In casu, resta configurada a ausência de 

interesse de agir, diante da ausência de manifestação da parte autora no 

processo por mais de 1 (um) ano . Explica-se: ARI PROVIN propôs ação 

de reclamação em face de LUIZ EDUARDO FERREIRA. No dia 09 de 

outubro de 2017, foi realizada a primeira audiência de conciliação onde 

fora constatada a presença do requerente e a ausência do requerido visto 

que este não tinha sido encontrado. Uma nova audiência de conciliação foi 

designada para o dia 05 de dezembro de 2017, porém nesta, nenhuma das 

partes compareceu em virtude do não conhecimento pela audiência, 

conforme diligência devolvida e juntada em ID nº 10973266 do requerido e 

correspondência devolvida em ID nº 10766558 do requerente. No entanto, 

após a realização da audiência não houve nenhuma movimentação no 

processo por parte do autor até a presente data. Posto isso, julgo extinto o 

presente feito, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, 

inciso II, do Código de Processo Civil, tendo em vista que o processo ficou 

parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes. Publicada e 

registrada diretamente no processo eletrônico. Intime(m)-se. Transitada em 

julgado, arquive-se o processo, com a devida baixa. Cumpra-se. Isento de 

custas. Primavera do Leste/MT, 11 de Dezembro de 2018. Eviner Valério 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011987-41.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RAVEMAPRI COMERCIO DE TECIDOS EIRELI - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIRO FUNKE OAB - MT0009645A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELI PADILHA LEAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

8011987-41.2016.8.11.0037. REQUERENTE: RAVEMAPRI COMERCIO DE 

TECIDOS EIRELI - EPP REQUERIDO: ELI PADILHA LEAL Vistos. Defiro 

pedido retro. Designe-se nova data para a audiência de conciliação. Como 

última tentativa de encontrar o reclamado, proceda-se à citação e 

intimação no último endereço informado (petição retro). Cite-se e 

intimem-se. A parte autora deve ser intimada na pessoa de seu advogado. 

Primavera do Leste-MT, 11 de Dezembro de 2018. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010535-30.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BRESSAN & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS EMIDIO CEZAR OAB - MT0016426A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WESLEY WILSON MOREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

8010535-30.2015.8.11.0037. REQUERENTE: BRESSAN & CIA LTDA - ME 

REQUERIDO: WESLEY WILSON MOREIRA Vistos. Da análise dos autos, 

verifica-se que a parte promovente, não compareceu à audiência de 

conciliação realizada conforme termo de audiência juntado apesar de 

devidamente intimada. O Enunciado nº 20, do FONAJE, tem a seguinte 

redação: “O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. 

A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.” Como se vê, em 

conformidade com o Enunciado 20 do FONAJE, o comparecimento pessoal 

da parte às audiências é obrigatório, pois, sua ausência é causa de 

extinção do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

in verbis: Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em 

lei: I - quando o Autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do 

processo. Posto isso, com arrimo no que dispõe o artigo 51, inciso I, da Lei 

nº 9.099/95, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem julgamento do mérito. 

Publicada e registrada no Sistema PJe. Intime-se. Cumpra-se. Isento de 

custas. Primavera do Leste-MT, 11 de Dezembro de 2018. Eviner Valério 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000741-70.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

OZEIAS LOPES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ENIO ZANATTA OAB - MT0013318A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARILIA DE FATIMA COUTINHO SILVA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1000741-70.2016.8.11.0037. REQUERENTE: OZEIAS LOPES DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: MARILIA DE FATIMA COUTINHO SILVA - ME Vistos. Da 

análise dos autos, verifica-se que a parte promovente, não compareceu à 

audiência de conciliação realizada conforme termo de audiência juntado 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039412/12/2018 Página 251 de 855



apesar de devidamente intimada. O Enunciado nº 20, do FONAJE, tem a 

seguinte redação: “O comparecimento pessoal da parte às audiências é 

obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.” 

Como se vê, em conformidade com o Enunciado 20 do FONAJE, o 

comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório, pois, sua 

ausência é causa de extinção do processo, nos termos do artigo 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/95, in verbis: Art. 51. Extingue-se o processo, 

além dos casos previstos em lei: I - quando o Autor deixar de comparecer 

a qualquer das audiências do processo. Posto isso, com arrimo no que 

dispõe o artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, sem julgamento do mérito. Publicada e registrada no Sistema 

PJe. Intime-se. Cumpra-se. Isento de custas. Primavera do Leste-MT, 11 de 

Dezembro de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010287-30.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CENTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONALDO QUEIROZ GARCIA OAB - MT0021052A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGRO GOLD INDUSTRIAL LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

8010287-30.2016.8.11.0037. REQUERENTE: CENTER COMERCIO DE 

EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME REQUERIDO: AGRO GOLD 

INDUSTRIAL LTDA - EPP Vistos. Da análise dos autos, verifica-se que a 

parte promovente, não compareceu à audiência de conciliação realizada 

conforme termo de audiência juntado apesar de devidamente intimada. O 

Enunciado nº 20, do FONAJE, tem a seguinte redação: “O comparecimento 

pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser 

representada por preposto.” Como se vê, em conformidade com o 

Enunciado 20 do FONAJE, o comparecimento pessoal da parte às 

audiências é obrigatório, pois, sua ausência é causa de extinção do 

processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, in verbis: 

Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - 

quando o Autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do 

processo. Posto isso, com arrimo no que dispõe o artigo 51, inciso I, da Lei 

nº 9.099/95, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem julgamento do mérito. 

Publicada e registrada no Sistema PJe. Intime-se. Cumpra-se. Isento de 

custas. Primavera do Leste-MT, 11 de Dezembro de 2018. Eviner Valério 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005159-17.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO WETEL CHAPEACAO E PINTURA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAREN ALEXANDRA ELLER OAB - MT0015480A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ILISEU CARLOS KOZIEL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1005159-17.2017.8.11.0037. REQUERENTE: AUTO WETEL CHAPEACAO E 

PINTURA LTDA - ME REQUERIDO: ILISEU CARLOS KOZIEL Vistos. Da 

análise dos autos, verifica-se que a parte promovente, não compareceu à 

audiência de conciliação realizada conforme termo de audiência juntado 

apesar de devidamente intimada. O Enunciado nº 20, do FONAJE, tem a 

seguinte redação: “O comparecimento pessoal da parte às audiências é 

obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.” 

Como se vê, em conformidade com o Enunciado 20 do FONAJE, o 

comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório, pois, sua 

ausência é causa de extinção do processo, nos termos do artigo 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/95, in verbis: Art. 51. Extingue-se o processo, 

além dos casos previstos em lei: I - quando o Autor deixar de comparecer 

a qualquer das audiências do processo. Posto isso, com arrimo no que 

dispõe o artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, sem julgamento do mérito. Publicada e registrada no Sistema 

PJe. Intime-se. Cumpra-se. Isento de custas. Primavera do Leste-MT, 11 de 

Dezembro de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005309-95.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

PRIMACO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELLINGTON MARLOS SALLA BERG OAB - MT0018393A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO MEDEIROS DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1005309-95.2017.8.11.0037. REQUERENTE: PRIMACO COMERCIO DE 

FERRO E ACO LTDA REQUERIDO: MARCIO MEDEIROS DOS SANTOS 

Vistos, Homologo a desistência da presente ação, manifestada pelo 

requerente (id. n°12783425), para os fins do artigo 200, parágrafo único, 

do Código de Processo Civil. Em consequência, julgo extinto o presente 

feito, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VIII, 

do Código de Processo Civil c/c artigo 27 da Lei 12.153/2009. Incabível a 

condenação em custas e honorários advocatícios, por força da previsão 

contida nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27 da Lei 

12.153/2009. Publicada e registrada eletronicamente. Intimação(ões) pela 

via eletrônica disponibilizada. Transitada em julgado, arquive-se, com a 

devida baixa. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 11 de Dezembro de 

2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005376-60.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE DE ABREU SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JEAN MARCOS ALVES PEREIRA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1005376-60.2017.8.11.0037. REQUERENTE: SIMONE DE ABREU SILVA 

REQUERIDO: JEAN MARCOS ALVES PEREIRA - ME Vistos, Dispensado o 

relatório com fundamento no artigo 38 da Lei 9.099/1995 c/c artigo 1º, 

parágrafo único, e artigo 27 da Lei 12.153/2009. FUNDAMENTO. DECIDO. 

Segundo o Código de Processo Civil: Para postular em juízo é necessário 

ter interesse e legitimidade. (Art. 17). In casu, resta configurada a 

ausência de interesse de agir, diante da ausência de manifestação da 

parte autora no processo por mais 30 (trinta) dias . Explica-se: SIMONE DE 

ABREU SILVA propôs ação de indenização por danos morais e materiais 

em face de JEAN MARCOS ALVES PEREIRA – ME. Designada audiência de 

conciliação para o dia 19 de Fevereiro de 2018, o requerido Jean não fora 

citado conforme ID 11349198. O requerente foi intimado em 15/01/2018 a 

se manifestar quanto a carta de citação juntada aos autos e requerer o 

que de direito no prazo de cinco dias sob pena de extinção e 

arquivamento. O requerente se manteve inerte quanto a não citação do 

requerido, e no dia da audiência fora constatado apenas sua presença, 

tendo seu prazo de manifestação expirado. Além disso, após a realização 

da audiência não houve nenhuma movimentação no processo por parte do 

autor até a presente data. Posto isso, julgo extinto o presente feito, sem 

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

Processo Civil, tendo em vista que o autor abandonou a causa por mais de 

30 (trinta) dias. Publicada e registrada diretamente no processo eletrônico. 

Intime(m)-se. Transitada em julgado, arquive-se o processo, com a devida 

baixa. Cumpra-se. Isento de custas. Primavera do Leste/MT, 11 de 

Dezembro de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010670-42.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BRESSAN & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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VINICIUS EMIDIO CEZAR OAB - MT0016426A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CELESTINO RODRIGUES DE MORAES JUNIOR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

8010670-42.2015.8.11.0037. REQUERENTE: BRESSAN & CIA LTDA - ME 

REQUERIDO: CELESTINO RODRIGUES DE MORAES JUNIOR Vistos. Da 

análise dos autos, verifica-se que a parte promovente, não compareceu à 

audiência de conciliação realizada conforme termo de audiência juntado 

apesar de devidamente intimada. O Enunciado nº 20, do FONAJE, tem a 

seguinte redação: “O comparecimento pessoal da parte às audiências é 

obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.” 

Como se vê, em conformidade com o Enunciado 20 do FONAJE, o 

comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório, pois, sua 

ausência é causa de extinção do processo, nos termos do artigo 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/95, in verbis: Art. 51. Extingue-se o processo, 

além dos casos previstos em lei: I - quando o Autor deixar de comparecer 

a qualquer das audiências do processo. Posto isso, com arrimo no que 

dispõe o artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, sem julgamento do mérito. Publicada e registrada no Sistema 

PJe. Intime-se. Cumpra-se. Isento de custas. Primavera do Leste-MT, 11 de 

Dezembro de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005508-20.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA DOMINGOS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1005508-20.2017.8.11.0037. REQUERENTE: ANA LUCIA DOMINGOS DOS 

SANTOS REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos, HOMOLOGO, para que 

produzam os seus jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado entre as 

partes acima referidas, conforme manifestação juntada ID 15268789. Em 

consequência, julgo extinto o presente processo em conformidade com o 

art. 487, III, alínea “b”, do CPC/2015. Publicado e registrado no Sistema PJE. 

Proceda-se com o encerramento dos autos no Sistema PJE. Isento de 

Custas. Primavera do Leste - MT, 11 de Dezembro de 2018. Eviner Valério 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005531-63.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ALMIR NOGUEIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE CRISTINA OGLIARI OAB - MT0009744A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE PRIMAVERA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1005531-63.2017.8.11.0037. REQUERENTE: ALMIR NOGUEIRA DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: AGUAS DE PRIMAVERA S.A. Vistos, Homologo a 

desistência da presente ação, manifestada pelo requerente (id. 

n°11937504), para os fins do artigo 200, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil. Em consequência, julgo extinto o presente feito, sem 

resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do Código 

de Processo Civil c/c artigo 27 da Lei 12.153/2009. Incabível a condenação 

em custas e honorários advocatícios, por força da previsão contida nos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27 da Lei 12.153/2009. 

Publicada e registrada eletronicamente. Intimação(ões) pela via eletrônica 

disponibilizada. Transitada em julgado, arquive-se, com a devida baixa. 

Cumpra-se. Isento de custas. Primavera do Leste/MT, 11 de Dezembro de 

2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012324-64.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BRESSAN & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS EMIDIO CEZAR OAB - MT0016426A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSILEI SANTOS SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

8012324-64.2015.8.11.0037. REQUERENTE: BRESSAN & CIA LTDA - ME 

REQUERIDO: ROSILEI SANTOS SILVA Vistos. Da análise dos autos, 

verifica-se que a parte promovente, não compareceu à audiência de 

conciliação realizada conforme termo de audiência juntado apesar de 

devidamente intimada. O Enunciado nº 20, do FONAJE, tem a seguinte 

redação: “O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. 

A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.” Como se vê, em 

conformidade com o Enunciado 20 do FONAJE, o comparecimento pessoal 

da parte às audiências é obrigatório, pois, sua ausência é causa de 

extinção do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

in verbis: Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em 

lei: I - quando o Autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do 

processo. Posto isso, com arrimo no que dispõe o artigo 51, inciso I, da Lei 

nº 9.099/95, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem julgamento do mérito. 

Publicada e registrada no Sistema PJe. Intime-se. Cumpra-se. Isento de 

custas. Primavera do Leste-MT, 11 de Dezembro de 2018. Eviner Valério 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000286-37.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERSON JOSE BARBOSA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1000286-37.2018.8.11.0037. REQUERENTE: WANDERSON JOSE 

BARBOSA DE ARRUDA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Da análise dos 

autos, verifica-se que a parte promovente, não compareceu à audiência 

de conciliação realizada conforme termo de audiência juntado apesar de 

devidamente intimada. O Enunciado nº 20, do FONAJE, tem a seguinte 

redação: “O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. 

A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.” Como se vê, em 

conformidade com o Enunciado 20 do FONAJE, o comparecimento pessoal 

da parte às audiências é obrigatório, pois, sua ausência é causa de 

extinção do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

in verbis: Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em 

lei: I - quando o Autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do 

processo. Posto isso, com arrimo no que dispõe o artigo 51, inciso I, da Lei 

nº 9.099/95, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem julgamento do mérito. 

Condeno a parte requerente ao pagamento das custas processuais, nos 

termos do enunciado 28 FONAJE. Transitada em julgado, intime-se para 

pagar as custas em cinco dias. Não sendo pagas, adote-se as 

providências pertinentes e arquive-se, com baixa. Publicada e registrada 

no Sistema PJe. Intime-se. Cumpra-se. Primavera do Leste-MT, 11 de 

Dezembro de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004362-41.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO ALEXANDRE DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS ANTONIO ORLANDI OAB - RS71807 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ROBERTO LOHMANN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1004362-41.2017.8.11.0037. REQUERENTE: SAULO ALEXANDRE DE 

SOUZA REQUERIDO: CARLOS ROBERTO LOHMANN Vistos, Homologo a 

desistência da presente ação, manifestada pelo requerente (id. 

n°12215904), para os fins do artigo 200, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil. Em consequência, julgo extinto o presente feito, sem 

resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do Código 

de Processo Civil c/c artigo 27 da Lei 12.153/2009. Incabível a condenação 

em custas e honorários advocatícios, por força da previsão contida nos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27 da Lei 12.153/2009. 

Publicada e registrada eletronicamente. Intimação(ões) pela via eletrônica 

disponibilizada. Transitada em julgado, arquive-se, com a devida baixa. 

Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 11 de Dezembro de 2018. Eviner 

Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011098-24.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA HELENA DE JESUS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FOTO ART LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

8011098-24.2015.8.11.0037. REQUERENTE: MARIA HELENA DE JESUS DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: FOTO ART LTDA - ME Vistos, Dispensado o 

relatório com fundamento no artigo 38 da Lei 9.099/1995 c/c artigo 1º, 

parágrafo único, e artigo 27 da Lei 12.153/2009. FUNDAMENTO. DECIDO. 

Segundo o Código de Processo Civil: Para postular em juízo é necessário 

ter interesse e legitimidade. (Art. 17). In casu, resta configurada a 

ausência de interesse de agir, diante da ausência de manifestação da 

parte autora no processo por mais 30 (trinta) dias . Explica-se: MARIA 

HELENA DE JESUS DE OLIVEIRA propôs ação declaratória de 

inexigibilidade de débito c/c danos morais em face de FOTO ART LTDA – 

ME Designada audiência de conciliação para o dia 26 de Fevereiro de 

2018, o requerido Foto Art Ltda – Me não fora citado conforme ID 

11349589. O requerente foi intimado em 15/01/2018 a se manifestar 

quanto a carta de citação juntada aos autos e requerer o que de direito no 

prazo de cinco dias sob pena de extinção e arquivamento. A requerente 

se manteve inerte quanto a não citação do requerido, e no dia da 

audiência designada não compareceu uma vez que também não foi 

intimada. A reclamante não foi encontrada, visto que seu endereço é 

desconhecido, conforme certidão dos autos. Assim, a reclamante não 

manteve o endereço atualizado nos Autos, de forma que reputo eficaz 

sua intimação, nos termos do artigo 19, § 2º, da Lei 9.099/95. Por sua vez, 

a parte reclamada nunca foi encontrada para ser citada, restando, 

também, frustrada a última e recente tentativa, se tornando inviável o 

prolongamento dos autos. Nada impede, contudo, que, em sendo obtido o 

atual e real endereço da reclamada, a ação seja reproposta. Além disso, 

após a realização da audiência não houve nenhuma movimentação no 

processo por parte do autor até a presente data. Posto isso, julgo extinto o 

presente feito, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, 

inciso III, do Código de Processo Civil, tendo em vista que o autor 

abandonou a causa por mais de 30 (trinta) dias. Publicada e registrada 

diretamente no processo eletrônico. Intime(m)-se. Transitada em julgado, 

arquive-se o processo, com a devida baixa. Isento de custas. Primavera 

do Leste/MT, 11 de Dezembro de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 195682 Nr: 6749-46.2017.811.0037

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO ALMEIDA ALVES JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciana Almeida Gomes - 

OAB:OAB-MT 22.220

 C E R T I D Ã O

O GESTOR JUDICIÁRIO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, USANDO DAS 

ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, ETC.

Intimo o advogado do réu para apresentar contrarrazões recursais no 

prazo de 08 (oito) dias.

Primavera do Leste, 10 de dezembro de 2018

Migueloncito dos Santos

Gestor Judiciário

Matrícula 21442

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 116394 Nr: 7034-15.2012.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE RAVANELLO - OAB:MT 

3291, RODRIGO VILELA RAVANELLO - OAB:21360

 C E R T I D Ã O

O GESTOR JUDICIÁRIO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, USANDO DAS 

ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, ETC.

Intimo o advogado do réu para apresentar contrarrazões recursais no 

prazo de 08 (oito) dias.

Primavera do Leste, 10 de dezembro de 2018

Migueloncito dos Santos

Gestor Judiciário

Matrícula 21442

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 153432 Nr: 6000-97.2015.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BATISTA GALANO DA CONCEIÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA AIRES DE MELO 

NICOLINO - OAB:OAB/MT 17.058, EDERSON NEVES - OAB:MT 18174, 

GILMAR ANTONIO SUBTIL GODINHO - OAB:OAB/MT 11.436, 

LEONARDO COSTA NICOLINO - OAB:OAB/MT 12.900

 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do artigo 152, inciso VI c.c artigo 203, § 4°, ambos do Código 

de Processo Civil, artigo 3° do Código de Processo Penal, provimento 

52-2007, intimo o advogado do acusado para apresentar no prazo de 05 

(cinco) dias, memoriais escritos, nos termos do artigo 403, § 3° do Código 

de Processo Penal.

Primavera do Leste-MT, 10 de dezembro de 2018.

Migueloncito dos Santos

Gestor Judiciário

Matrícula 21442

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 208760 Nr: 3598-38.2018.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS MARCOLINO, Jean Marcos da Costa 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039412/12/2018 Página 254 de 855



Miranda, ROBSON CUSTÓDIO MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLADEMIR ROMEU DE LIMA - 

OAB:MT 20072, JOÃO BATISTA CAMARGO DA SILVA - OAB:MT 

19.307

 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do artigo 152, inciso VI c.c artigo 203, § 4°, ambos do Código 

de Processo Civil, artigo 3° do Código de Processo Penal, provimento 

52-2007, intimo o advogado do acusado para apresentar no prazo de 05 

(cinco) dias, memoriais escritos, nos termos do artigo 403, § 3° do Código 

de Processo Penal.

Primavera do Leste-MT, 10 de dezembro de 2018.

Migueloncito dos Santos

Gestor Judiciário

Matrícula 21442

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 208043 Nr: 3215-60.2018.811.0037

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONILDO FABIAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APOENO HENRIQUE SILVA 

SOARES - OAB:MT 19.480

 C E R T I D Ã O

O GESTOR JUDICIÁRIO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, USANDO DAS 

ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, ETC.

Intimo o advogado do réu para manifestar sobre o cálculo de f. 69 no 

prazo de 05 dias.

Primavera do Leste, 11 de dezembro de 2018

Migueloncito dos Santos

Gestor Judiciário

Matrícula 21442

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 184321 Nr: 1078-42.2017.811.0037

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARIANE PRICILA SANTOS JARDIM, RANIERY 

FERREIRA SANTANA, JAILSON DA CONCEIÇÃO SALVADOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, MARCELO ALVES CAMPOS - 

OAB:MT 14762

 Vistos.

Recebo o aditamento à inicial da forma como foi posta em juízo, 

cientificando no presente ato os réus.

Encerrada a instrução, apresentem as partes alegações finais, no prazo 

de 5 dias, sucessivamente.

Após, venham conclusos para sentença.

Saem os presentes intimados.

 Cumpra-se.

Nada mais havendo a consignar, por mim estagiária (Surely Vrubleski), foi 

lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

 Alexandre Delicato Pampado

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 187387 Nr: 2672-91.2017.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PETRONILIO ANTÔNIO DA SILVA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS REZENDE - 

OAB:MT 8.987-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÁLVARO MENEZES - OAB:MT 

13.322

 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do artigo 152, inciso VI c.c artigo 203, § 4°, ambos do Código 

de Processo Civil, artigo 3° do Código de Processo Penal, provimento 

52-2007, intimo o assistente de acusação para apresentar no prazo de 05 

(cinco) dias, memoriais escritos, nos termos do artigo 403, § 3° do Código 

de Processo Penal.

Primavera do Leste-MT, 11 de dezembro de 2018.

Migueloncito dos Santos

Gestor Judiciário

Matrícula 21442

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 121199 Nr: 8998-77.2011.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÉRICK CÉSAR GONÇALVES, VONEI 

RODRIGUES CASTRO, DIOGO CÂNDIDO AMARAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: 3ª Defensoria Pública 

Estadual em Primavera do Leste-MT - OAB:, ANA CAROLINA 

BADAN RODRIGUES AGUILAR - OAB:OAB/MT 15851

 Código 121199

Vistos, etc.

Trata-se de embargos de declaração opostos pela Procuradora 

constituída pelos réus Diogo Candido Amaral e Volnei Rodrigues Castro, 

com fundamento no art. 382 do CPP.

Aduz, em síntese, que a sentença constante às fls. 306/310 padece de 

omissão, ao passo que não fixou os honorários advocatícios requeridos 

pela procuradora, na proporção mínima de 15 URH, para apresentação de 

memoriais escritos em favor dos réus.

Os embargos foram interpostos dentro do prazo legal (cf. 321).

É o relatório. Decido.

Inicialmente, recebo os presentes embargos diante da tempestividade.

Com efeito, a sentença prolatada às fls. 306/310 padece de omissão, ao 

passo que não fixou à douta procuradora os honorários devidos em razão 

da apresentação de 02 (dois) memoriais escritos. Não obstante, consigno 

que a quantia pretendida, a saber, 30 URHs, não guarda a devida 

razoabilidade.

Ante o exposto, conheço e acolho parcialmente os embargos de 

declaração, para fixar em 8 URHs os honorários advocatícios da 

procuradora dativa, em virtude de sua atuação nestes autos, mais 

especificamente na apresentação dos memoriais escritos, e condeno a 

Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso ao seu pagamento, nos 

termos do art. 22, § 1º da Lei n. 8.906/94 e Res 096/97 do Conselho Pleno 

da OAB-MT.

Transitada em julgado, arquivem os autos com as baixas necessárias.

Intimem-se e se cumpra.

 ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

 Juiz de Direito

Comarca de Sorriso

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N.º 102/2018-SOR

 O EXMO. SR. DR. ANDERSON CANDIOTTO – MM. JUIZ DE DIREITO 

DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE SORRISO, ESTADO DE MATO 

GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E

 Considerando que a servidora Joziane dos Santos, matrícula 21387, 

Gestora Judiciária da Secretaria da 2ª Vara Cível, usufruirá folga 

compensatória no período de 07 a 11/01/201 9.

RESOLVE:

Art. 1º - Designar a servidora Olga Talita Furlan Mazzei (matrícula 34723) 

– Analista Judiciária, para exercer a função de Gestora Judiciária da 

Secretaria da 2ª Vara Cível, no período de 07 a 11/01/2019 , durante o 

afastamento da titular.

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

 Sorriso/MT, 10 de setembro de 2018.

 Anderson Candiotto

Juiz de Direito Diretor do Foro

1ª Vara
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Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 17031 Nr: 1209-96.2003.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A, IRINEU ROVEDA JÚNIOR, Milton 

Lauro Schimidt

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICIERI FRANCIO, BANCO DO BRASIL S/A

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

SHCAIRA - OAB:20495/A, AMANDA CARINA UEHARA PAULA DE LARA 

- OAB:21.387-B, ANA CLAUDIA GIARETTA BORGUEZI - OAB:372.760, 

ANA CLAUDIA POMPEU - OAB:383.882, ARIANE KERLEN BORGES - 

OAB:349.595, CINARA CAMPOS CARNEIRO - OAB:8.521-MT, DEIVISON 

VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - OAB:14690, MILTON LAURO 

SCHMIDT - OAB:11.612/MS, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4.427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AULO AUGUSTO PRATO - 

OAB:20166, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13.842-A, GUSTAVO R 

GOES NICOLADELLI - OAB:17.980, JOSÉ TADEU RODRIGUES DE 

AMORIM - OAB:MT - 4536, MILTON LAURO SCHMIDT - 

OAB:11.612/MS, NAIDE APARECIDA COCA DO NASCIMENTO - 

OAB:7899, PAULO HENRIQUE PROENÇA PEREIRA - OAB:5639, RENATA 

DEQUECH - OAB:22455/pr, RODRIGO PAULO CORRÊA - OAB:2841 E

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

CREDORA - BANCO DO BRASIL S/A, de que os autos encontram-se 

disponível na secretaria para retirada em carga pelo prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 115302 Nr: 6588-32.2014.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCA FELIPE DA SILVA, DEFENSORIA PÚBLICA 

DO ESTADO DE MATO GROSSO, EDSON DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEROMILTON AUGUSTO DORNAS, JERONIMA 

DORNA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURELIO SAQUETTI - 

OAB:DEFENSOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ FERNANDO MARTINS 

BARALDI - OAB:8970, JOSE FERNANDO MARTINS BARALDI - 

OAB:8970/B

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de: intimar as Partes 

REQUERIDA para no PRAZO de 15 (quinze) dias, iniciando-se pela parte 

autora, apresentarem memoriais finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 134707 Nr: 7826-52.2015.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ERVINO MULLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PLANTUN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES 

LTDA ou PAIOL COMERCIAL AGRÍCOLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAÍS DE QUEVEDO CANEZ 

SIPMANN - OAB:97.790, SERGIO HEMING - OAB:2869, SERGIO HEMING 

JUNIOR - OAB:20.865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAIANE DOS SANTOS SILVA - 

OAB:17.824-O, FABIANO GAVIOLLI FACHINI - OAB:5.425-B, FERNANDA 

GAVIOLI FACHINI - OAB:11032/MT, LEANDRO RAFAEL PERIUS - 

OAB:20.089/o, MATEUS MENEGON - OAB:11 229-B-MT

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

REQUERIDA para manifestar-se acerca dos embargos de declaração com 

efeitos modificativos/infringentes, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 38378 Nr: 1259-83.2007.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RADCSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERHZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELE IZAURA DA SILVA 

CAVALLARI REZENDE - OAB:6057, ROBERTA BASSO CANALE - 

OAB:47034/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA STIEVEN PINHO 

BEDIN - OAB:9344-MT, ARLEY GOMES GONÇALVES - OAB:12.192/MT, 

LUCIANO SILLES DIAS - OAB:6913-A-MT, VINICIUS BERTOLO 

GONÇALVES - OAB:20776-E

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

REQUERENTE, para, no prazo legal, manifestar-se nos autos, requerendo 

o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 93970 Nr: 5610-26.2012.811.0040

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADMILSON APOLO DA SILVA NACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONSELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT13.994-A, DANILO SILVA OLIVEIRA - 

OAB:15.359-B/MS, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:4.867-A, SIVONEI NARCISA SANTIN - OAB:8266-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar a parte 

REQUERENTE, para no prazo legal, manifestar-se acerca da 

Correspondência devolvida (fl(.) 192), com a observação da EBCT 

"desconhecido".

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 39830 Nr: 2676-71.2007.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ ALBERTO VERLE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO GOMES 

BATISTA - OAB:11.533, JOICE WOLF SCHOLL - OAB:8386-B, ZILAUDIO 

LUIZ PEREIRA - OAB:4.427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADAUTO DO NASCIMENTO 

KANEYUKI - OAB:198.195/sp, JOSÉ ERCÍLIO DE OLIVEIRA - 

OAB:27.141/SP, MARCOS VINICIUS DE OLIVEIRA MACIEL - 

OAB:351233

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de: intimar as Partes 

REQUERIDA para no PRAZO de 15 (quinze) dias, iniciando-se pela parte 

autora, apresentarem memoriais finais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 139586 Nr: 10447-22.2015.811.0040

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELOI BEDIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TEDY WENDELL PUVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B, SAMUEL PETRI 

SOLETTI - OAB:12327/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMERSON ROZENDO 

PORTOLAN - OAB:21443/A

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 
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cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

REQUERENTE, para, no prazo legal, manifestar-se nos autos, requerendo 

o que entender de direito, haja vista a proposta e acordo apresentada nos 

autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 129973 Nr: 5334-87.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BIO SOJA FERTILIZANTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNDIAL AGRICOLA LTDA - EPP, PAULO 

TAKEHIKO KADOYA, SANDRA EMY MARUYAMA KADOYA, PAULO 

HENRIQUE TAKESHI KADOYA, FERNANDO AUGUSTO SHOGO KADOYA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELTON FERNANDES RÉU - 

OAB:OAB/SP 185.631

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar a parte 

CREDORA, para no prazo legal, manifestar-se acerca da Correspondência 

devolvida (fl(.) 147 e 148), com a observação da EBCT ausente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 113029 Nr: 4791-21.2014.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Livre Admissão de 

Assoc.Sorriso-Sicredi Celeiro do MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAQUIM CHIODI, FERNANDO AUGUSTO 

SHOGO KADOYA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

EXEQUENTE, para no prazo legal, retirar a CERTIDÃO PARA FINS DO ART. 

844.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 25771 Nr: 347-57.2005.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Livre Admissão de 

Assoc.Sorriso-Sicredi Celeiro do MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERLEY COUTO DE OLIVEIRA, 

REGINALDO STEFANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO LUIZ SANT´ANA DE 

OLIVEIRA - OAB:Defens.Publico

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

EXEQUENTE, para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se acerca da 

Declaração de Imposto de Renda do executado(a,s).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 108407 Nr: 909-51.2014.811.0040

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSILENE ROCHA FREIRE, ADMINISTRADOR JUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA BS LTDA e/ou BS 

CONSTRUTORA LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO JOSE BORGES DA SILVA 

- OAB:3306-AC, SAMUEL FRANCO DALIA JUNIOR - OAB:1602

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUCLIDES RIBEIRO S JUNIOR - 

OAB:5.222

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

REQUERENTE, para, no prazo legal, manifestar-se nos autos, requerendo 

o que entender de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 167075 Nr: 1656-93.2017.811.0040

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, MARIA EUNICE FEITOSA DA SILVA, ADMINISTRADOR JUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA BS LTDA e/ou BS 

CONSTRUTORA LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOICE WOLF SCHOLL - 

OAB:8.386-B, MARCO AURELIO SAQUETTI - OAB:DEFENSOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUCLIDES RIBEIRO S JUNIOR - 

OAB:5.222

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, 

doNCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a 

RECUPERANDA, para no prazo de 05 (cinco)dias, manifestar-se acerca 

da certidão de crédito de fls. 27/28.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 186337 Nr: 1891-26.2018.811.0040

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAOA CAMINHÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA BS LTDA e/ou BS 

CONSTRUTORA LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATYANA BOTELHO ANDRÉ - 

OAB:170.219/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, decorreu o prazo para PARTE 

EXEQUENTE/REQUERENTE, manifestar comprovando o recolhimento das 

custas processuais, sem que pela mesma fosse apresentada qualquer 

manifestação.

CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar o autor, a fim de 

que dê prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, 

inc. II e/ou III, § 1º, do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 8590 Nr: 464-24.2000.811.0040

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA, AIRTON CELLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMARAL & FREIRE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA CRISTIANE HECK 

LAZARINI FAXO - OAB:59.455, NEVIO MANFIO - OAB:16226-B

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar a parte 

CREDORA, para no prazo legal, manifestar-se acerca da Correspondência 

devolvida (fl(.) 264), com a observação da EBCT "mudou-se".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 93662 Nr: 5188-51.2012.811.0040
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIO CEZAR ZIBETTI, Eusimara Ribeiro Silva, RUDIMAR 

ROMELL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERTILIZANTES FARDIN LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUSIMARA RIBEIRO SILVA - 

OAB:12663, RUDIMAR ROMMEL - OAB:8238-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/MT, RAFAEL WASNIESKI - OAB:15469/A, RICARDO 

ROBERTO DALMAGRO - OAB:12205-A/MT

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora 

para efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado, acessando o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na barra superior, 

escolhendo a opção "Guias" que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação, nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência, outras informações podem ser encontradas 

no "Manual da Central de Pagamento de Diligências". O valor da diligência é 

de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser praticado ou pessoa a ser intimada, ou 

ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km rodado, em se tratando de zona rural.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 99613 Nr: 2259-11.2013.811.0040

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO LEASING S/A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BURITI TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A/MT, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - 

OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, decorreu o prazo para PARTE 

EXEQUENTE/REQUERENTE, manifestar acerca da certidão negativa do 

Senhor Meirinho, sem que pela mesma fosse apresentada qualquer 

manifestação.

CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar o autor, a fim de 

que dê prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, 

inc. II e/ou III, § 1º, do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 54606 Nr: 4906-18.2009.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SETEMBRINO ANTONIO DA SILVA MACHADO, 

VILSON JOSE DE FREITAS, CEREALISTA KI - BELO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONSELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT13.994-A, CRISTINA CIBELI DE 

SOUZA SERENZA - OAB:5678/MS, DANILO SILVA OLIVEIRA - 

OAB:15359-B, NATALIA HONOSTORIO DE REZENDE - OAB:13.714/MS, 

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:4.867-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Santos da Silva - 

OAB:5.726-B

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

REQUERENTE, para, no prazo legal, manifestar-se nos autos, requerendo 

o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 84744 Nr: 4019-63.2011.811.0040

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NÉDIO ANTÔNIO POTRICH, ROSA MARIA ZANELLA 

POTRICH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODILO ANDREGHETTO, LEONILDA VANZELLA 

ANDREGHETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER ANDREGHETTO - 

OAB:9431/MT

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar o(a) 

APELADO(A), para no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

contrarrazões ao recurso de apelação, nos termos do artigo 1010, e seus 

paraágrafos do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 16707 Nr: 814-07.2003.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMPÉLIO JOSÉ ROSSET, ELDA GRUPP ROSSET, 

SÉRGIO ROSSET, LEIVA ISABEL ROSSET

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELTON RENATO HOLLENBACH ZIMPEL, 

SERGIO RUDIMAR ZIMPEL, CARLOS ROBERTO ZIMPEL, AIRTON 

FRANCISCO ZIMPEL, MILTON HENRIQUE ZIMPEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JADERSON ROSSET - 

OAB:15.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO SILLES DIAS - 

OAB:6913-A-MT

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, decorreu o prazo para PARTE 

EXEQUENTE/REQUERENTE, efetuar o pagamento da diligência do Senhor 

Meirinho, sem que pela mesma fosse apresentada qualquer manifestação.

CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar o autor, a fim de 

que dê prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, 

inc. II e/ou III, § 1º, do NCPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 179651 Nr: 8905-95.2017.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELISABETE BONFANTI TREIN, SALETE BONFANTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PERICLES LANDGRAF ARAUJO 

DE OLIVEIRA - OAB:240943

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16691-A/MT

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, 

doNCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR as PARTES 

REQUERENTE e REQUERIDA, para no prazo comum de 5 (cinco) dias, 

manifestar-se acerca proposta de honorários (art. 465, § 3º, do NCPC), 

inexistindo impugnação, deverá o REQUERENTE, que requereu a prova 

(art. 95, do NCPC), recolher o valor, no prazo de 05 dias, sob pena de 

preclusão.

CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

CPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar a Parte 

REQUERENTE e REQUERIDA de que foi designado o dia 18 DE DEZEMBRO 

DE 2018, às 12 horas, no na sede do Foro da Comarca de Sorriso/MT, 

para inicio da realização da perícia.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61045 Nr: 4338-65.2010.811.0040
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INQUIMA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AVIAÇÃO AGRÍCOLA ENTRE RIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16691-A/MT, SANDRO RAFAEL BONATTO - 

OAB:22788

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - 

OAB:4.427/MT

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

REQUERENTE, para, no prazo legal, manifestar-se nos autos, requerendo 

o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 46742 Nr: 3669-80.2008.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS ROMÉRIO CARLOS SOBRINHO, DENISE 

FERREIRA GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASTELIVRA ASSOCIAÇÃO DOS 

TRABALHADORES SEM TERRA DA SESMARIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ROMÉRIO CARLOS 

SOBRINHO - OAB:6129-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAULO ELISANGELO 

SCHMIDT - OAB:11923/MT

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

CREDORA, para, no prazo de 10 (dez) dias, requerer o que entender de 

direito, ou indicar bens passíveis de penhora, haja vista que a tentativa de 

penhora pelo(s) sistema(s) BACEN restou(ram) infrutifera(s), sob pena de 

extinção e/ou suspensão do processo (Art. 921, inciso III, do NCPC).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 167075 Nr: 1656-93.2017.811.0040

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, MARIA EUNICE FEITOSA DA SILVA, ADMINISTRADOR JUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA BS LTDA e/ou BS 

CONSTRUTORA LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOICE WOLF SCHOLL - 

OAB:8.386-B, MARCO AURELIO SAQUETTI - OAB:DEFENSOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUCLIDES RIBEIRO S JUNIOR - 

OAB:5.222

 Autos n° 1656-93.2017.811.0040 Código 167075.

 Vistos em correição.

 INTIME-SE a parte autora para que cumpra o determinado à fl. 24, sob 

pena de extinção.

 Por fim, DETERMINO à Secretaria que promova a atualização de todos os 

dados cadastrais (partes, Advogados etc) dos processos em trâmite por 

esta Vara, junto ao Cartório Distribuidor, Sistema Apolo e PJE, 

procedendo-se, se necessário for, a reautuação dos autos, nos termos 

do art. 27, inciso II da CNGC/MT.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 28 de agosto de 2017.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 82787 Nr: 1716-76.2011.811.0040

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EQUILÍBRIO INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO ROCHA BRUGNOLO, CÉLIO 

BRUGNOLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS FELIPE LAMMEL - 

OAB:7133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CESAR ROBERTO BONI - 

OAB:8268-B, SANDRO LANZARINI - OAB:, SANDRO LANZARINI - 

OAB:11.553, WALLISON KENEDI DE LIMA - OAB:16704

 Autos n. 1716-76.2011.811.0040 – Código: 82787.

 Vistos etc.

 CIENTE da v. decisão proferida nos autos de Agravo de Instrumento n. 

1013711-48.2018.8.11.0000 (fl. 1.016/1.017).

 Às providências.

 Sorriso/MT, 10 de Dezembro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 144329 Nr: 1027-56.2016.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO BAGGIO MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOLISMAR ELOI BERLATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANE DOS SANTOS SILVA - 

OAB:17.824-O, FERNANDA GAVIOLI FACHINI - OAB:11032/MT, 

LEANDRO RAFAEL PERIUS - OAB:20.089/o, THOMAS GERSON RIBEIRO 

LEAL - OAB:24888/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 1027-56.2016.811.0040 – Código: 144329.

 Vistos etc.

 Primeiramente, considero idônea e suficiente a caução apresentada pela 

exequente às fls. 207/208.

 Ademais, tendo em vista que a exequente ofereceu bem imóvel em nome 

de terceiro, DETERMINO o comparecimento do Sr. José Baggio e sua 

cônjuge, munidos de seus documentos pessoais, em Cartório para 

assinatura do Termo de Caução, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

revogação da liminar concedida.

 No prazo acima, deverá ainda a parte comprovar o registro da caução 

junto à matrícula do imóvel.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 11 de Dezembro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 1507 Nr: 450-16.1995.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DU PONT DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRIO EUGÊNIO GIOTTO & CIA LTDA, MÁRIO 

EUGÊNIO GIOTTO, SILVANA VIVAN CARDOSO GIOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LUCIA DA SILVA BRITO - 

OAB:286438, EDINEIA SANTOS DIAS - OAB:197358, NOELI IVANI 

ALBERTI - OAB:4061/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT, OSVALDO PEREIRA BRAGA - OAB:6013/MT, ZILAUDIO 

LUIZ PEREIRA - OAB:4.427/MT

 Autos n. 450-16.1995.811.0040 - Código Apolo: 1507.

 Vistos etc.

 Ante a inércia dos executados, conforme certidão de fl. 202, DEFIRO a 

expedição de alvará de levantamento dos valores bloqueado nos autos.

 EXPEÇA-SE o competente alvará.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 11 de Dezembro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 121803 Nr: 451-97.2015.811.0040
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 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AQUILES MAFINI ou AQUILIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERONI MARIA SCARIOT ZAMPEZE, ALTEMIR 

JOSÉ ZAMPEZE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS LUIZ DA CRUZ 

LOUZICH - OAB:10823, DYOGO COSTA MARQUES - OAB:11084/MT, 

LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR - OAB:19139, NILSON JACOB 

FERREIRA - OAB:9845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTO ZAMPIERI - 

OAB:4094/MT

 Autos n. 451-97.2015.811.0040 – Código: 121803.

 Vistos etc.

 Relativamente ao pedido de substituição da caução ofertada, em 

consonância com a decisão proferida nos autos da execução em apenso 

(código: 119235), aliado a inércia do demandado, apesar de devidamente 

intimado através de seu procurador (certidão de fl. 1.062), configurando 

assim sua concordância tácita, DEFIRO o pleito formulado às fls. 

1.038/1.039.

 Ademais, em análise minuciosa a documentação acostada ao pedido não 

constato qualquer prejuízo ao feito, eis que referida caução se apresenta 

idônea e suficiente, conforme avaliação mercadológica juntada às fls. 

1.041/1.058.

 Entretanto, tendo em vista que o requerente ofereceu bem imóvel em 

nome de terceiro (fl. 1.059), DETERMINO o comparecimento do Sr. Miguel 

Maffini e sua cônjuge, munidos de seus documentos pessoais, em Cartório 

para assinatura do Termo de Caução, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena 

de revogação da substituição ora concedida. No prazo acima, deverá 

ainda a parte comprovar o registro da caução junto à matrícula do imóvel.

 No mais, CUMPRA-SE conforme determinação exarada à fl. 1.061.

 Oportunamente, CONCLUSOS.

 Sorriso/MT., 11 de Dezembro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002751-44.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL WASNIESKI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO COPINI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1002751-44.2017.8.11.0040. 

EXEQUENTE: RAFAEL WASNIESKI EXECUTADO: ROBERTO COPINI Vistos, 

etc. 1. CITE-SE a parte executada para, no prazo de três (03) dias, efetuar 

o pagamento da dívida, acrescida das custas processuais e honorários 

advocatícios (artigo 829, caput, do CPC/2015) sob pena de penhora de 

tantos bens quantos bastem para a garantia do débito e seus acréscimos. 

2. Não efetuado o pagamento, munido da segunda via do mandado, o 

oficial de justiça PROCEDERÁ DE IMEDIATO à penhora de bens e sua 

avaliação, devendo a avaliação feita pelo Oficial de Justiça conter todos 

os elementos necessários ao ato e não mera estimativa de valor, 

INTIMANDO na mesma oportunidade, as partes executadas (artigo 829, § 

1° c/c artigo 870 e ss. do CPC/2015). 3. Lembrando que, recaindo a 

penhora sobre bens móveis, deverá o meirinho indagar ao executado 

acerca de sua propriedade, CERTIFICANDO-SE sua resposta, 

descrevendo o real estado de conservação do bem e outras informações 

complementares que entender pertinentes. Por outro lado, recaindo a 

penhora sobre bem imóvel, deverá o Senhor Oficial de Justiça proceder à 

constatação a fim de apurar se tratar de bem de família (Lei nº 8.009/90), 

bem como intimar o cônjuge (artigo 842 do CPC/2015). 4. O oficial de 

justiça, não encontrando a parte executada para citá-la, arrestar-lhe-á 

tantos bens quantos bastem para garantir a execução, devendo ainda, 

nos 10 (dez) dias seguintes à efetivação do arresto, procurar as mesmas 

duas vezes em dias distintos, de tudo certificando no mandado (artigo 

830, § 1° do CPC/2015). 5. Na forma do artigo 840, inciso II, § 1° do 

CPC/2015, efetuada a penhora de bem móvel, fica o exequente nomeado 

como depositário dos mesmos, devendo conservá-los e manter a guarda 

dos mesmos. 6. Indicado para penhora bem imóvel lavre-se o competente 

termo nos autos, cabendo à parte exequente providenciar, para 

presunção absoluta de conhecimento de terceiros, o respectivo registro 

no ofício imobiliário, mediante a apresentação de certidão de inteiro teor do 

ato e independentemente de mandado judicial, na forma do artigo 844 do 

CPC/2015. 7. CONSIGNE-SE no mandado a faculdade conferida aos 

devedores contida no artigo 916 CPC/2015. 8. FIXO os honorários 

advocatícios em de 10% do valor da causa, in verbis artigo 827 do 

CPC/2015. Para o caso de integral pagamento da dívida, no prazo de três 

dias, a verba honorária ora fixada será reduzida pela metade (§ 1° artigo 

827 do CPC/2015). 9. Caso haja pagamento, diga a parte exequente em 05 

(cinco) dias, ficando ciente que a inércia implicará em presunção de 

quitação e extinção da execução. 10. Caso não haja pagamento INTIME-SE 

a parte autora para que indique bens passíveis de penhora em nome dos 

devedores, no prazo de 20 (vinte) dias. Desatendido, ficam, desde logo, 

determinadas a SUSPENSÃO do feito (art. 921, III e § 1º, CPC/2015) e a 

REMESSA dos autos ao ARQUIVO PROSIVÓRIO, com baixa no Relatório 

Estatístico das Atividades Forenses, observando-se o item 6.12.10 da 

CNGC. 11. Expeça-se a certidão para averbação premonitória no registro 

de imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, arresto ou 

indisponibilidade, nos termos do art. 828 do CPC. 12. Sendo negativa a 

citação INTIME-SE a parte autora para que promova a citação, sob pena de 

extinção anômala do processo. 13. CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001565-49.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS OAB - SP273843 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO Certidão Certifico e dou fé que a Contestação apresentada pela 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. é 

tempestiva, por isso impulsiono os presentes autos para intimar a parte 

autora para, querendo, impugnar a presente ação. SORRISO, 11 de 

dezembro de 2018. MICHELLE TOSCANO DE BRITO MARQUES Analista 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006606-31.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

WEST EDSOL COSMETICOS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOLORES AMADOR OAB - SP227390 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WDNILSON BORGES 03468546106 (EXECUTADO)

 

IMPULSIONO os presentes autos para intimar a parte autora para se 

manifestar quanto a certidão negativa do Oficial de Justiça, requerendo o 

que entender de direito. Sorriso, 11 de dezembro de 2018. Michelle 

Toscano de Brito Marques - Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002773-39.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE MONTAGNA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO GAVIOLI FACHINI OAB - MT5425/B-B (ADVOGADO(A))

DAIANE DOS SANTOS SILVA OAB - MT0017824A (ADVOGADO(A))

MATEUS MENEGON OAB - MT0011229A (ADVOGADO(A))

FERNANDA GAVIOLI FACHINI OAB - 972.501.470-72 (PROCURADOR)

LEANDRO RAFAEL PERIUS OAB - MT20089/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIDIRLEI ALBINO MARAFON (EXECUTADO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ OAB - MT17201/O (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono os presentes autos INTIMANDO a parte autora para recolher a 

diligência complementar do Sr. Oficial de Justiça nos termos da certidão 

juntada aos autos;

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003767-67.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAIR ERCILIO SCHWANTES (EXECUTADO)

SADI ZANATTA (EXECUTADO)

ENI SAVENE SCHNEIDER ZANATTA (EXECUTADO)

 

Impulsiono os presentes autos INTIMANDO a parte autora para recolher a 

diligência complementar do Sr. Oficial de Justiça nos termos da certidão 

juntada aos autos;

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000904-70.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ORCIVAL GOUVEIA GUIMARAES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA LEHNEN OAB - MT0010752A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO DELA PRIA (EXECUTADO)

PEDRO DOMINGOS DELA PRIA (EXECUTADO)

 

Impulsiono os presentes autos INTIMANDO a parte autora para recolher a 

diligência complementar do Sr. Oficial de Justiça nos termos da certidão 

juntada aos autos;

Intimação Classe: CNJ-42 NOTIFICAÇÃO

Processo Número: 1004209-96.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO MUSSI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CECILIA NOBRE TORRES OAB - MT0017453A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SADI ZANATTA (REQUERIDO)

ENI SAVENE SCHNEIDER ZANATTA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL RADINS OAB - MT0008538S (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono os presentes autos INTIMANDO a parte autora para recolher a 

diligência complementar do Sr. Oficial de Justiça nos termos da certidão 

juntada aos autos;

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006638-36.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRO FREITAS DA CUNHA (REQUERIDO)

 

Impulsiono os presentes autos INTIMANDO a parte autora para recolher a 

diligência complementar do Sr. Oficial de Justiça nos termos da certidão 

juntada aos autos;

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005832-98.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU SEGUROS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA DO CARMO ALVES OAB - SP296853 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS CARDOSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JANONE DA SILVA PEREIRA OAB - MT7055/B (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono os presentes autos INTIMANDO a parte autora para recolher a 

diligência complementar do Sr. Oficial de Justiça nos termos da certidão 

juntada aos autos;

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001793-92.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AGROVERDE AGRONEGOCIOS E LOGISTICA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADEMILCON DE ALMEIDA GILARDE OAB - MT0007440A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDIMAR CARLOS RUGINSKI (EXECUTADO)

ANA CRISTINA GIONGO BEDIM (EXECUTADO)

MARCO PAULO CHINEZ (EXECUTADO)

INCOGRAOS AGROINDUSTRIAL LOGISTICA E EXPORTACAO LTDA 

(EXECUTADO)

SERGIO BEDIN (EXECUTADO)

 

Impulsiono os presentes autos INTIMANDO a parte autora para recolher a 

diligência complementar do Sr. Oficial de Justiça nos termos da certidão 

juntada aos autos;

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005663-77.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCIANE SERAFIM PINHEIRO (REQUERIDO)

 

Impulsiono os presentes autos INTIMANDO a parte autora para recolher a 

diligência complementar do Sr. Oficial de Justiça nos termos da certidão 

juntada aos autos;

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003976-65.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO GMAC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO HENRIQUE DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

Impulsiono os presentes autos INTIMANDO a parte autora para recolher a 

diligência complementar do Sr. Oficial de Justiça nos termos da certidão 

juntada aos autos;

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005044-84.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI OAB - SP248970 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANO SANTOS SILVA (REQUERIDO)

 

Impulsiono os presentes autos INTIMANDO a parte autora para recolher a 

diligência complementar do Sr. Oficial de Justiça nos termos da certidão 

juntada aos autos;

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002227-47.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADINALDO SILVA SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARINALVA RODRIGUES DA COSTA (RÉU)
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CERTIFICO e dou fé que os presentes autos encontram-se paralisados há 

mais de 100 (cem) dias, por isso, impulsiono os autos para intimar a parte 

autora para requerer o que entender de direito. Sorriso, 11 de dezembro 

de 2018. Michelle Toscano de Brito Marques - Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002495-04.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO STASCZAK (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO Certidão Certifico e dou fé que decorreu o prazo legal, sem que 

houvesse, até a presente data, qualquer manifestação do(a) REQUERIDO: 

RICARDO STASCZAK, por isso, impulsiono os presentes autos e procedo 

a intimação da parte autora para requerer o que entender de direito 

SORRISO, 11 de dezembro de 2018. MICHELLE TOSCANO DE BRITO 

MARQUES Analista Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1001131-94.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADEILDO WEBER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADEMILCON DE ALMEIDA GILARDE OAB - MT0007440A (ADVOGADO(A))

CYNTIA DA SILVA LIMA GILARDE OAB - MT20996/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAIANE PERES MARQUES DOS SANTOS (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Certifico e dou fé que impulsiono os presentes autos para intimar o 

advogado da parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

proceda a distribuição da Carta Precatória expedida na Comarca 

deprecada. Sorriso, 11 de dezembro de 2018. Michelle Toscano de Brito 

Marques - Analista Judiciária

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 36545 Nr: 5660-62.2006.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCO ANTONIO PARZIANELLO, ROSANE 

MARIA BUENO PARZIANELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ARAÚZ FILHO - 

OAB:27.171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA CORRÊA - 

OAB:20604-A

 Vistos, etc.

Considerando a decisão proferida nos embargos de declaração opostos 

contra o julgamento do recurso de apelação nos embargos à execução nº 

2199-48.2007.811.0040, que determinou a suspensão do presente feito 

(fls. 198-199v.), DETERMINO a intimação das partes, bem como do leiloeiro 

acerca da suspensão do leilão designado para o dia 14/12/2018.

Após, permaneçam os autos em secretaria.

Sobrevindo a notícia do julgamento dos embargos de declaração ou nova 

decisão revogando a suspensão, intime-se a parte exequente para que se 

manifeste em 05 (cinco) dias.

Em seguida, voltem os autos conclusos.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 116525 Nr: 7511-58.2014.811.0040

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONILDO ANTÔNIO BACCIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIDERON RODRIGUES DA SILVA - 

OAB:3659 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 7511-58.2014.811.0040

Código Apolo nº: 116525

Vistos, etc.

INTMEM-SE as partes para se manifestar acerca do auto de arrematação 

no prazo de 10 (dez) dias, conforme determinação de fl. 83.

Após, voltem os autos conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 190075 Nr: 4150-91.2018.811.0040

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVA NEIDE FERREIRA, MIZAEL NOGUEIRA - ESPÓLIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAGNER XAVIER RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:54275, RICARDO ZEFERINO PEREIRA - OAB:12.401-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI - OAB:11660, LUIZ SERGIO ROSSI - OAB:10089

 Código: 190075

Vistos etc.

Considerando que o processo de origem, número 117-31.2011.811.0096 – 

código 47144, comarca de Itaúba – MT, fora julgado extinto com resolução 

do mérito, ante a homologação de acordo entre as partes; Considerando 

que finalidade da presente carta precatória é proceder à inquirição de 

testemunha, sendo que a referida testemunha não reside mais em 

Sorriso-MT, tenho que ocorreu a perda do objeto da presente deprecata.

 Desse modo, DETERMINO a devolução da missiva ao Juízo de origem, 

consignando nossas homenagens, procedendo-se às baixas e anotações 

necessárias neste Juízo.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Sorriso–MT, 10 de dezembro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 21600 Nr: 1816-75.2004.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERMINO LAMERA - ESPOLIO, JEISON FERMINO 

LAMERA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROFEL - AGRO COMERCIAL LTDA, BAYER 

CROPSCIENCE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTIANE HECK 

LAZARINI FAXO - OAB:59.455, JAILINE FRANCIELLE FRASSON - 

OAB:7.724/MT, JAIR JEFERSON FRASSON JUNIOR - OAB:24787/B, 

NEVIO MANFIO - OAB:16226-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO CARRELO SILVA - 

OAB:6602, EDIVANI PEREIRA SILVA - OAB:10235/MT, MÁRIO 

EDUARDO HOFF DA SILVA - OAB:6179-A, SERGIO PINHEIRO MARCAL - 

OAB:91370/SP

 Autos nº 1816-75.2004.811.0040 Código nº. 21600 Com efeito, o negócio 

formalizado extrajudicialmente pelas partes, na medida em que não 

reveste a formalidade prevista na lei (art. 166, IV, CC), preterindo medida 

(obtenção de autorização do juízo do inventário) que a lei considera 

essencial para a sua validade (art. 166, V, CC), incorreu em vício de 

nulidade, sendo descabida a sua homologação judicial. Ante o exposto, 

REJEITO os embargos de declaração de fls. 2065/2070. No mais, INDEFIRO 

a homologação da transação firmada às fls. 2147/2148. Assim, após 

cumpridas as formalidades exigidas, ENCAMINHEM-SE os autos à 

instância superior para apreciação do recurso de apelação de fls. 

2087/2119. INTIMEM-SE. Sorriso/MT, 10 de dezembro de 2018. Adalto 

Quintino da Silva Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 143942 Nr: 788-52.2016.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROTERRA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES 
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LTDA - ME, LUCIANO DA CAS, SOLANGE DOS SANTOS JOSÉ 

FERNANDES, ELIZANGELA BIAVA DA CAS, MARCELO FERNANDES

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

SHCAIRA - OAB:140055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos INTIMANDO a parte autora para recolher a 

diligência complementar do Sr. Oficial de Justiça nos termos da certidão 

juntada aos autos;

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 37586 Nr: 488-08.2007.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCO ANTONIO PARZIANELLO, ROSANE 

MARIA BUENO PARZIANELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ARAÚZ FILHO - 

OAB:27.171, SERGIO HENRIQUE GOMES - OAB:35245

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO DA SILVA ANDRIESKI 

- OAB:10925-B

 Impulsiono os presentes autos INTIMANDO a parte autora para recolher a 

diligência complementar do Sr. Oficial de Justiça nos termos da certidão 

juntada aos autos;

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 50768 Nr: 992-43.2009.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIGMA AGROPECUÁRIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROQUE JOSÉ GRAPIGLIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LILIANE ANDREA DO AMARAL 

DE PAULA - OAB:11543-A/MT, LUIZ FERNANDO VILLA MORELI - 

OAB:65.716, PAULO MORELI - OAB:13052/PR, RAFAEL BARION DE 

PAULA - OAB:11063 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B, LETÍCIA NISHIMOTO 

BRAGA - OAB:11072/MT

 Intimação do advogado para devolver os autos imediatamente na 

SECRETARIA, sob pena de Busca e Apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 111834 Nr: 3800-45.2014.811.0040

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BGVT, LV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SGT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO BRUGNEROTTO - 

OAB:13.710-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista que ainda não houve devolução da Carta Precatória pela 

Comarca Deprecada, ainda que devidamente oficializada, impulsiono os 

autos, intimando a parte autora, para que se manifeste caso tenha 

informação sobre a Carta Precatória ou outras informações, para o 

prosseguimento do feito.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 22818 Nr: 3078-60.2004.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE 

FÁTIMA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVANOR ARTUR TESSARO, DILMA NUERBERG 

TESSARO, VALMOR ASCARI, IRENE TEREZINHA TESSARO ASCARI, 

IVETE MARIA TESSARO SOLIGO, SERGIO JOSÉ SOLIGO, IVANI INÊS 

RODRIGUES DE OLIVEIRA, ALTAIR RODRIGUES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista que ainda não houve devolução da Carta Precatória pela 

Comarca Deprecada, ainda que devidamente oficializada, impulsiono os 

autos, intimando a parte autora, para que se manifeste caso tenha 

informação sobre a Carta Precatória ou outras informações, para o 

prosseguimento do feito.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 169403 Nr: 3020-03.2017.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Decisão->Procedimento de 

C u m p r i m e n t o  d e  S e n t e n ç a / D e c i s ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPE, MDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA MARQUES SALATI - 

OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, INDEFIRO o pedidos sob item “a” e “b” das fls. 

121-125.De outro lado, DETERMINO a intimação do Estado de Mato Grosso 

para que cumpra a obrigação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

bloqueio “on line” dos valores necessários ao custo do tratamento 

requerido, sem prejuízo da pena recidiva configurar, eventualmente, 

litigância de má-fé, improbidade administrativa e/ou responsabilização por 

crime(s) de desobediência/prevaricação, ao responsável pelo 

descumprimento, sem prejuízo do bloqueio de valores nas verbas públicas 

para satisfação do objeto da presente ação.RETIFIQUE-SE a atuação do 

presente feito a fim de constar como cumprimento de sentença 

definitivo.Sem prejuízo, INTIMEM-SE a Secretaria Municipal de Saúde e a 

Secretaria Estadual de Saúde, bem como o Ministério Público Estadual, 

para que traga 03 (três) orçamentos do procedimento/medicamento, no 

prazo de 15 (quinze) dias, haja vista que dispõe de meios mais adequados 

para verificar as melhores condições com menor ônus aos cofres 

públicos.Decorrido o prazo, voltem os autos conclusos.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 48376 Nr: 5314-43.2008.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARMANDO MACULAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCHESAN IMPLEMENTOS E MÁQUINAS 

AGRÍCOLAS TATU S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTIANE HECK 

LAZARINI FAXO - OAB:59.455, NEVIO MANFIO - OAB:16226-B, TIANE 

VIZZOTTO - OAB:63194/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAYURI SANDRA TAKIGAHIRA 

- OAB:163340/SP, TIAGO ESTEVES DA CUNHA - OAB:266999/SP

 Código Apolo nº: 48376

Vistos, e etc.

Considerando que os autos retornaram do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, intime-se a parte autora para requerer o que 

entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Não havendo manifestação, arquive-se com as baixas de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 149985 Nr: 4119-42.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, JANETE MOURA DE 

CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SORRISO -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO FLORESTAN 

BERESTINAS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código Apolo nº: 149985

Vistos, e etc.

Considerando que os autos retornaram do Egrégio Tribunal de Justiça do 
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Estado de Mato Grosso, intime-se o Ministério Público para requerer o que 

entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Não havendo manifestação, arquive-se com as baixas de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 129855 Nr: 5278-54.2015.811.0040

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPE, JAAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMG, MDS-

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO ZAROUR 

CÉSAR - OAB:PROMOTOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código Apolo nº: 129855

Vistos, e etc.

Considerando que os autos retornaram do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, intime-se o Ministério Público para requerer o que 

entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Não havendo manifestação, arquive-se com as baixas de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 134567 Nr: 7768-49.2015.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLINHO PELUSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LENE ENGLER DA SILVA - 

OAB:20.093/O, RODRIGO LUIZ GOBBI - OAB:19.229

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:4.867-A

 Processo nº 7768-49.2015.8.11.0040

Código nº 134567

Vistos, e etc.

Conforme consta no dispositivo da sentença às fls. 175-77 a exigibilidade 

do pagamento das custa processuais e honorários advocatícios está 

suspensa, ante o benefício da justiça gratuita.

Tendo em vista o transito em julgado da sentença, arquivem-se os autos 

com as baixas de estilo.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 59354 Nr: 2652-38.2010.811.0040

 AÇÃO: Imissão na Posse->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EBTE - EMPRESA BRASILEIRA DE TRANSMISSÃO DE 

ENERGIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEUCLÉCIO LONGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO TORBAY GORAYEB - 

OAB:6351/MT, JANAINA PEDROSO DIAS DE ALMEIDA - OAB:6910, 

PAULO GUILHERME DE MENDONÇA LOPES - OAB:OAB/SP 98709, 

RENATO DE PERBOYRE BONILHA - OAB:3844/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA LERMEN BEDIN - 

OAB:10 937-MT

 Por fim, anoto que a determinação de disponibilização dos valores das 

custas e emolumentos extrajudiciais se faz desnecessária quando os 

valores estão disponíveis no Provimento nº 03/2018-CGJ, devidamente 

publicado no DJe.Ademais, considerando que o mandado à fl. 230 foi 

devidamente cumprido, conforme certidão à fl. 231 e tendo a sentença 

transitada em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas de 

estilo.Intime-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 111129 Nr: 3215-90.2014.811.0040

 AÇÃO: Procedimento Sumário->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PARK SHOPPING SORRISO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEVANIL APARECIDO BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMUEL PETRI SOLETTI - 

OAB:12327/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERICSON CÉSAR GOMES - 

OAB:OAB/MT 8301-B

 Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o feito, sem julgamento do mérito, nos 

termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.Custas 

processuais e honorários serão exigidos na forma pactuada no acordo 

(fls. 137-143).Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em 

julgado, arquive-se com as devidas baixas e anotações de 

estilo.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 131387 Nr: 6089-14.2015.811.0040

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MADLN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HDLN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ROGERIO MENDES - 

OAB:16057/MT, WALTER DJONES RAPUANO - OAB:16505/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 6089-14.2015.811.0040

Código Apolo nº: 131387

Vistos, etc.

Intime-se a Inventariante para que informe, no prazo de 15 (quinze) dias, o 

atual endereço do herdeiro Antonio Elias Costa Napoleão.

Sobrevindo a informação do endereço, expeça-se o necessário para a 

sua citação.

Decorrido o prazo, sem manifestação, voltem os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 147400 Nr: 2721-60.2016.811.0040

 AÇÃO: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO FLORESTAN 

BERESTINAS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 2721-60.2016.811.0040

Código nº: 147400

Vistos, etc.

Trata-se de pedido de aplicação de medidas protetivas ajuizada pelo 

Ministério Público, em desfavor de “Marcela”, pelos fatos e fundamentos 

expostos na exordial.

 Às fls. 22, determinou-se a emenda da exordial.

Às fls. 23, o Ministério Público pugnou pela juntada dos documentos 

encartados às fls. 24-25.

Às fls. 36-37, o Conselho Tutelar da cidade de Sorriso informou, através 

de ofício, que efetivou a aplicação de medida protetiva correspondente ao 

art. 129, V, do ECA, em desfavor da requerida.

Certidão negativa de citação às fls. 39 e 45.

Às fls. 62-65, o Ministério Público pugnou pela extinção do feito, ante a 

ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e 

regular do processo.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório, decido.

Compulsando os autos percebe-se que a parte autora não realizou as 

providências cabíveis para o desenvolvimento válido e regular do 

processo.

No caso em comento, a desídia da parte autora é clarividente, eis que 

intimada para impulsionar o feito a fim de dar subsídios para a realização 

da citação da parte requerida, todavia, pugnou pela extinção do feito.

Diante disso, considerando que o requerente não promoveu as diligências 

que lhe competiam, deve o processo ser extinto por ausência de 

pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do 
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processo.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO SEM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO, nos termos do art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Sem custas.

Transitada em julgado, a sentença, certifique-se o transito em julgado, e 

remeta-se ao arquivo com as baixas e anotações necessárias.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 57055 Nr: 909-90.2010.811.0040

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GCCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:153.447, RICARDO NEVES COSTA - OAB:120394/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 909-90.2010.8.11.0040

Código nº 57055

Vistos, e etc.

Ante a decisão proferida às fls. 146-148, determino a intimação do autor 

para que se manifeste, requerendo o que entender de direito, devendo 

ainda comprovar o pagamento das taxas de diligência conforme certidão à 

fl. 121, no prazo de 10 (dez) dias.

Após, voltem os autos conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 114906 Nr: 6280-93.2014.811.0040

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO LEUCIR MASCARELLO, CLAIR CLEMENTINA 

MASCARELLO, FERNANDO MASCARELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO AMÉRICO VIEIRA - 

OAB:8726/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16691-A/MT

 Código Apolo nº: 114906.

Vistos, e etc.

Considerando que os autos retornaram do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, dando provimento ao recurso de apelação para 

cassar a sentença e determinar o regular processamento do feito, 

DETERMINO a intimação da parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, emende a inicial, apresentando memória de cálculo e o valor do 

débito de que trata o artigo 917, 3º do CPC, nos termos do artigo 321 do 

CPC.

 APENSEM-SE estes autos ao processo código 87278.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 39339 Nr: 2217-69.2007.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALQUIRIA FERRARIN DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSOL DO BRASIL ARMAZÉNS GERAIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRIO EDUARDO HOFF DA 

SILVA - OAB:6179-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAILINE FRANCIELLE 

FRASSON - OAB:7.724/MT, MARCELO CLEMENTE BASTOS - 

OAB:33734-B

 Código Apolo nº: 39339

Vistos, e etc.

Considerando que os autos retornaram do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, intime-se o requerente para requerer o que 

entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Não havendo manifestação, arquive-se com as baixas de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 57351 Nr: 1179-17.2010.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEOCIR BERTICELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA JULIA FERREIRA BOFF 

NEUMANN - OAB:11894/MT, CARLOS ALBERTO KOCH - OAB:7299-B, 

THIAGO DOMINGUES SIQUEIRA - OAB:11004-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A

 Código Apolo nº: 57351

Vistos, e etc.

Considerando que os autos retornaram do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, intime-se o autor para requerer o que entender de 

direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Não havendo manifestação, arquive-se com as baixas de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 59195 Nr: 2494-80.2010.811.0040

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDS-

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELLE DE MIRANDA 

REZENDE VILLELA GERMANO - OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código Apolo nº: 59195

Vistos, e etc.

Considerando que os autos retornaram do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, intime-se o Ministério Público para requerer o que 

entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Não havendo manifestação, arquive-se com as baixas de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 48903 Nr: 5781-22.2008.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARMANDO MACULAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCHESAN IMPLEMENTOS E MÁQUINAS 

AGRÍCOLAS TATU S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTIANE HECK 

LAZARINI FAXO - OAB:59.455, NEVIO MANFIO - OAB:16226-B, TIANE 

VIZZOTTO - OAB:63194/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAYURI SANDRA TAKIGAHIRA 

- OAB:163340/SP, TIAGO ESTEVES DA CUNHA - OAB:266999/SP

 Código Apolo nº: 48903

Vistos, e etc.

Considerando que os autos retornaram do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, intime-se a parte autora para requerer o que 

entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Não havendo manifestação, arquive-se com as baixas de estilo.

Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007199-26.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ARAGUAIA AGRICOLA LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcos Romério Carlos Sobrinho OAB - MT0006129A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANDRO PORFIRIO DE SOUZA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1007199-26.2018.8.11.0040. REQUERENTE: 

ARAGUAIA AGRICOLA LTDA REQUERIDO: ELIANDRO PORFIRIO DE 

SOUZA - ME Vistos, etc. Cuida-se de ação declaratória de inexistência de 

débit e indenização por danos morais com pedido de tutela antecipatória 

de urgência, ajuizada por Araguaia Agrícola Ltda. em face do Eliandro 

Porfirio de Souza ME, ambos qualificados nos autos, aduzindo, em síntese, 

que realizou contrato verbal com a requerida para prestação de serviços 

no valor de R$ 33.500,00 (trinta e três mil e quinhentos reais), afirma que 

os serviços não foram realizados integralmente, entretanto a requerida 

exigiu o pagamento integral do débito, originando o protesto da dívida em 

face da autora. Aduz que inicialmente fora pago à requerida R$ 9.000,00 

(nove mil reais) e um veículo avaliado em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), 

sendo que com a desídia da requerida que deixou de prestar os serviços 

contratados, houve, na verdade um crédito em favor do autor, razão pela 

qual pugnou pela suspensão do protesto em sede de tutela de urgência. 

Vieram os autos conclusos. É o breve relatório, fundamento e DECIDO. A 

tutela de urgência, enquanto modalidade de tutela provisória encontra-se 

amparada pelo artigo 300, caput, do Novo Código de Processo Civil (Lei nº 

13.105/2015), devendo ser concedida “quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo do dano ou o risco ao 

resultado útil do processo”. Da leitura da norma, infere-se que a tutela de 

urgência, que pode ter natureza satisfativa (antecipação de tutela) ou 

cautelar, tem seu deferimento condicionado à presença dos clássicos 

requisitos: fumus boni iuris, consubstanciado na probabilidade do direito 

alegado; e o periculum in mora, materializado no risco de dano ao direito da 

parte (natureza satisfativa) ou ao resultado útil do processo (natureza 

cautelar). A verificação da presença de tais requisitos é feita em sede de 

cognição sumária, ou seja, com base na análise da probabilidade de o 

direito alegado ser reconhecido ao final, na sentença. No caso em tela, em 

que a parte postula a concessão de tutela urgência de natureza 

satisfativa, ou seja, antecipação de tutela verifico que não estão 

demonstrados os pressupostos acima citados. Analisado os documentos 

juntados aos autos, em especial a nota fiscal e os comprovantes de 

transferências, percebe-se que de fato houve realização de negócio 

jurídico entre as partes, todavia restou ausente prova da má prestação de 

serviço da requerida, o que deverá ser analisando na fase de instrução 

com o devido contraditório. Por outro lado, resta evidente o perigo de dano 

acerca da manutenção do protesto em face da autora, vez que o 

cerceamento do seu crédito poderá comprometer as atividades 

empresariais para sua subsistência. Diante disso, considerando que a 

autora ofertou caução no valor dá dívida protestada, garantindo eventual 

prejuízo da requerida no caso de improcedência desta demanda, entendo 

cabível a concessão da tutela de urgência para afastar o perigo de dano 

constatado acima, nos termos do art. 300, § 1º, do CPC. Ante o exposto, 

DEFIRO o pedido de tutela de urgência a fim de determinar a suspensão do 

protesto relacionado no id nº 16960131, condicionando-a a prestação de 

caução em valor equivalente à dívida protestada. Intime-se a parte autora 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, tome por termo a caução ofertada. 

Após a juntada do termo de caução, expeça-se ofício ao Cartório do 2ª 

Ofício Extrajudicial desta Comarca a fim de cientificá-lo desta decisão. 

DESIGNE audiência de conciliação/mediação no CEJUSC local. INTIME-SE a 

parte requerente, na pessoa do advogado, para comparecimento a 

solenidade designada; CITE-SE a parte requerida para comparecimento. 

Fiquem as partes cientes de que o comparecimento é obrigatório 

(pessoalmente ou por representante com procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir). As partes devem estar 

acompanhadas de seus advogados (art. 334, § 9º, NCPC). Caso a parte ré 

faça uso da previsão do § 5º do art. 334 do NCPC, o termo inicial do prazo 

para a contestação será a data do protocolo da manifestação do seu 

desinteresse na audiência de conciliação, ficando desde já determinado o 

cancelamento da solenidade. Caso infrutífera a conciliação ou verificada a 

ausência de qualquer parte, o prazo para a parte requerida contestar a 

ação terá início na data da audiência (art. 335, I, NCPC). Decorrido o prazo 

para contestar o pedido, e no intento de facilitar a adoção das 

providências preliminares (art. 347 do CPC/2015), INTIME-SE a parte autora 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente manifestação, a teor do 

art. 348 e seguintes do NCPC, nos seguintes termos: Havendo revelia, 

informe se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento 

antecipado; Havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, 

inclusive com contrariedade e apresentação de provas relacionadas a 

eventuais questões incidentais; Em sendo apresentada reconvenção com 

a contestação ou no seu prazo, deverá apresentar resposta à 

reconvenção. Após, INTIMEM-SE as partes para que, no prazo comum de 

05 (cinco) dias, especifiquem as provas que pretendem produzir, 

justificando, objetiva e fundamentadamente, a sua relevância. Registre-se, 

ainda, que não serão consideradas relevantes as questões não 

adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças processuais, 

além de todos os demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados 

pela jurisprudência reiterada. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Decisão Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1006775-81.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA FONSECA ANTONELLI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA ERGANG DA SILVA OAB - MT0011047A-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ORAL SIN (RÉU)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1006775-81.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

ANA MARIA FONSECA ANTONELLI RÉU: ORAL SIN Vistos, etc. Cuida-se 

de embargos de declaração opostos pela parte autora, alegando que a 

decisão anterior foi omissa quanto aos documentos que pretendem ser 

exibidos, deixando de se manifestar quanto a todos os argumentos 

levantados. Vieram os autos conclusos. É o breve relato. DECIDO. É 

cediço que os embargos de declaração somente serão admitidos quando 

houver, na sentença ou decisão, obscuridade, contradição, omissão ou 

erro material nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 

Nesse diapasão, verifico, in casu, que os embargos não devem ser 

acolhidos. Com efeito, infere-se das razões do recurso a nítida intenção 

de reformar, e não de integrar a decisão embargada. No entanto, os 

embargos de declaração não se prestam a tal desiderato, consoante 

pacífica jurisprudência dos Tribunais pátrios: PROCESSUAL CIVIL. 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EFEITOS 

INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. 1. A pretensão de reformar o julgado 

não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade 

ou erro material contidas no art. 535 do CPC, razão pela qual inviável o seu 

exame em sede de embargos de declaração. 2. No caso, não se constata 

nenhuma das hipóteses ensejadoras dos embargos de declaração, uma 

vez ausente a contradição afirmada pelos embargantes; sendo certo que 

a contradição revela-se por proposições inconciliáveis dentro de um 

mesmo julgado. Impende salientar que os recorrentes apontam contradição 

do feito embargado com os arestos trazidos à colação, o que é inapto a 

respaldar a oposição do presente recurso. 3. Embargos de declaração 

rejeitados. (EDcl no AgRg nos EREsp 1269215/RS, Rel. Ministro LUIS 

FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/08/2015, DJe 

31/08/2015) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE EMBARGOS - AUSÊNCIA 

DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – REFORMA DO 

JULGADO - VIA INADEQUADA - RECURSO DESPROVIDO Ausentes 

quaisquer dos vícios ensejadores dos declaratórios, afigura-se o intuito 

infringente da irresignação, que objetiva não suprimir omissão, afastar 

obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, mas, sim, 

reformar o julgado por via inadequada. (ED 121761/2015, DES. GUIOMAR 

TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/09/2015, 

Publicado no DJE 14/09/2015) Acrescente-se, ademais, que é firme a 

jurisprudência do e. STJ no sentido de que“O julgador não está obrigado a 

responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha 

encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida 

pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada 

pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas 

enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na 

decisão recorrida” [EDcl-MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Conv.)1ª 

Seção, DJe 15/06/2016]. Por conseguinte, incumbe ao embargante 

recorrer adequadamente da decisão proferida por este Juízo, já que não 

se fazem presentes os requisitos que ensejam a oposição dos embargos 

de declaração. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração. 

Cumpra-se a determinações contidas na decisão anterior. Às 

providências.

3ª Vara
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Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006687-43.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIO RAMOS HAANWINCKEL OAB - PR0105688A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1006687-43.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS RÉU: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A VISTOS. Compulsando os 

autos verifico que a parte autora não instruiu corretamente a inicial, eis 

que não encartou aos autos os respectivos comprovantes de 

recolhimento referente às custas e taxa judiciária. Sendo assim, INTIME-SE 

a parte requerente para emendar a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, 

devendo comprovar o recolhimento das custas e taxa judiciária, sob pena 

de seu indeferimento, na forma do disposto no art. 321, parágrafo único 

c/c art. 319, ambos do NCPC. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. 

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1007125-69.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO AMBROSIO CINTRA OAB - MT0008934A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KEILA REGIANE ALVES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1007125-69.2018.8.11.0040. 

REQUERENTE: INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT 

REQUERIDO: KEILA REGIANE ALVES VISTOS. 1.) CUMPRA-SE, conforme 

deprecado, servindo cópia como mandado. 2.) Após, devolva-se ao Juízo 

Deprecante, com as homenagens e baixas de estilo. 3.) Consigne-se que 

caso a parte interessada não seja beneficiária da gratuidade judiciária e a 

providência requerida exija diligência de Oficial de Justiça, deverá efetuar 

o pagamento, devendo, para tanto, acessar o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionar o menu “Serviços” na barra superior, 

escolher a opção “Guias”, a qual irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deverá selecionar o 

tópico “Emissão de Guia de Diligência”, nos termos do Provimento nº 

07/2017-CGJ. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1007129-09.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - SC0008927A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENIO PAULO ZAMBIAZI (REQUERIDO)

MARIKAL MADEIREIRA RIO KAYABIS LTDA (REQUERIDO)

GASPAR LUIZ ZAMBIAZI (REQUERIDO)

DOLORES MARIA BELLO ZAMBIAZI (REQUERIDO)

ERNANE ROQUE ZAMBIAZI (REQUERIDO)

MARIA DE LURDES L. ZAMBIAZI (REQUERIDO)

GENTIL ZAMBIAZZI (REQUERIDO)

MARIA HELENA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

LAURO ANTONIO ZAMBIAZI (REQUERIDO)

RUTH CRISTINA NEHLS ZAMBIAZI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SUELI FERRON OAB - SP117331 (ADVOGADO(A))

JULIANO TRAMONTINA OAB - MT0004728A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1007129-09.2018.8.11.0040. 

REQUERENTE: BANCO DO BRASIL SA REQUERIDO: MARIKAL 

MADEIREIRA RIO KAYABIS LTDA, GENTIL ZAMBIAZZI, DOLORES MARIA 

BELLO ZAMBIAZI, GASPAR LUIZ ZAMBIAZI, RUTH CRISTINA NEHLS 

ZAMBIAZI, LAURO ANTONIO ZAMBIAZI, MARIA HELENA DE OLIVEIRA, 

ENIO PAULO ZAMBIAZI, MARIA DE LURDES L. ZAMBIAZI, ERNANE ROQUE 

ZAMBIAZI VISTOS. 1.) CUMPRA-SE, conforme deprecado, servindo cópia 

como mandado. 2.) Após, devolva-se ao Juízo Deprecante, com as 

homenagens e baixas de estilo. 3.) Consigne-se que caso a parte 

interessada não seja beneficiária da gratuidade judiciária e a providência 

requerida exija diligência de Oficial de Justiça, deverá efetuar o 

pagamento, devendo, para tanto, acessar o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionar o menu “Serviços” na barra superior, 

escolher a opção “Guias”, a qual irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deverá selecionar o 

tópico “Emissão de Guia de Diligência”, nos termos do Provimento nº 

07/2017-CGJ. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1007183-72.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JONAS BRITTO BUKOSKI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1007183-72.2018.8.11.0040. 

REQUERENTE: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS REQUERIDO: JONAS 

BRITTO BUKOSKI VISTOS. 1.) CUMPRA-SE, conforme deprecado, 

servindo cópia como mandado. 2.) Após, devolva-se ao Juízo Deprecante, 

com as homenagens e baixas de estilo. 3.) Consigne-se que caso a parte 

interessada não seja beneficiária da gratuidade judiciária e a providência 

requerida exija diligência de Oficial de Justiça, deverá efetuar o 

pagamento, devendo, para tanto, acessar o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionar o menu “Serviços” na barra superior, 

escolher a opção “Guias”, a qual irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deverá selecionar o 

tópico “Emissão de Guia de Diligência”, nos termos do Provimento nº 

07/2017-CGJ. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006796-57.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LATINA COMERCIO E REPRESENTACOES AGRICOLAS LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATEUS MENEGON OAB - MT0011229A (ADVOGADO(A))

DAIANE DOS SANTOS SILVA OAB - MT0017824A (ADVOGADO(A))

FABIANO GAVIOLI FACHINI OAB - MT5425/B-B (ADVOGADO(A))

FERNANDA GAVIOLI FACHINI OAB - MT0011032A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON BRANDALIZE (EXECUTADO)

ANTONIO JOSE BRANDALIZE (EXECUTADO)

EDSON GASPARIN (EXECUTADO)

MARILZA LOPES DE SOUZA GASPARIN (EXECUTADO)

AVELINO GASPARIN (EXECUTADO)

LORENA BREDA GASPARIN (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1006796-57.2018.8.11.0040. 

EXEQUENTE: LATINA COMERCIO E REPRESENTACOES AGRICOLAS LTDA 

EXECUTADO: EDSON GASPARIN, MARILZA LOPES DE SOUZA 
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GASPARIN, NELSON BRANDALIZE, ANTONIO JOSE BRANDALIZE, 

AVELINO GASPARIN, LORENA BREDA GASPARIN VISTOS. 1 - RECEBO a 

petição inicial, eis que preenchidos os requisitos legais e recolhidas as 

custas judiciais preliminares. 2 - CITE-SE a parte executada para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, entregar ao exequente a quantia de 12.768 (doze mil, 

setecentos e sessenta e oito) sacas de SOJA, de 60 kg cada, equivalente 

a 766.080 kg (setecentos e sessenta e seis mil e oitenta) quilogramas, 

com até 14% de umidade, 1% de impurezas, 8% de avariados, estes com 

até 5% de ardidos, 10% de grãos verdes, 30% de grãos quebrados, 

padrão CONCEX, na forma individualizada na inicial, nos termos dos 

artigos 806/813 do NCPC, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 

(quinhentos reais), limitada ao valor da causa. 3 – Decorrido o prazo e não 

havendo adimplemento da obrigação, proceda de imediato a busca e 

apreensão da coisa indicada, na forma do art. 806, § 2º, do NCPC, c.c. art. 

813 do mesmo diploma legal. 4 – Conste do mandado que a parte 

executada poderá opor embargos, no prazo de 15 dias, consoante regras 

dos artigos 914/920 do NCPC. 5 – Em conformidade com o disposto no art. 

827 do NCPC, aplicado por analogia e uniformidade do processo 

executivo, fixo honorários em favor do advogado da parte exequente em 

10% do valor da execução, verba essa que será reduzida à metade em 

caso de pagamento no prazo assinalado no item “2” acima. 6 – Proceda a 

Secretaria do Juízo a expedição de certidão de admissão da execução 

para fins de averbação premonitória no registro público, nos termos do art. 

828 do NCPC, após recolhida a taxa de expedição. 7 - Consigne-se que 

caso a parte interessada não seja beneficiária da gratuidade judiciária e a 

providência requerida exija diligência de Oficial de Justiça, deverá efetuar 

o pagamento, devendo, para tanto, acessar o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionar o menu “Serviços” na barra superior, 

escolher a opção “Guias”, a qual irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deverá selecionar o 

tópico “Emissão de Guia de Diligência”, nos termos do Provimento nº 

07/2017-CGJ. Cumpra-se, servindo cópia como mandado. GLAUBER 

LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006821-70.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DOS CAMINHONEIROS DE SORRISO MT - COOCAM 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO APARECIDO DE SOUZA OAB - MT13298/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILBERTO NERVO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1006821-70.2018.8.11.0040. 

EXEQUENTE: COOPERATIVA DOS CAMINHONEIROS DE SORRISO MT - 

COOCAM EXECUTADO: GILBERTO NERVO VISTOS. 1 - RECEBO a inicial, 

eis que preenchidos os requisitos legais e recolhidas as custas 

preliminares. 2- CITE-SE a parte executada para, no prazo de 03 (três) 

dias, efetuar o pagamento da dívida, consignando-se no mandado o prazo 

para oposição dos embargos, os quais não terão efeito suspensivo, 

exceto na hipótese do art. 919, §1º, do CPC. 3 - Não noticiado o 

pagamento no prazo acima, proceda o Sr. Oficial de Justiça de imediato à 

penhora de bens e respectiva avaliação, lavrando o auto de penhora e 

intimando as partes executadas na mesma oportunidade. 4 - Havendo 

indicação de bens para penhora na inicial, deverá ser consignada no 

mandado, para observância do Sr. Oficial de Justiça. 5 - Não havendo 

depositário judicial na Comarca, nomeio depositário dos bens móveis ou 

imóveis urbanos eventualmente penhorados o próprio exequente, que 

deverá firmar compromisso. 6 - Não encontrado o devedor, proceda o Sr. 

Oficial de Justiça ao arresto de quantos bens quantos bastem para 

garantia da execução, observado o procedimento previsto no art. 830, 

§1º, do CPC. 7 - Não encontrados bens suficientes para garantia da 

execução, deverá o Sr. Oficial de Justiça descrever na certidão os bens 

que guarnecem a residência ou o estabelecimento dos devedores. 8 - Em 

conformidade com o disposto no art. 827, fixo honorários em favor do 

advogado do exequente no valor equivalente a 10% (dez por cento) do 

valor da execução, verba essa que será reduzida à metade em caso de 

pagamento no prazo assinalado no item “1” acima. 9 – Se requerido, 

proceda a secretaria a expedição de certidão de admissão da execução 

para fins de averbação premonitória no registro público, nos termos do art. 

828 do NCPC, após recolhida a taxa de expedição. 10 - Consigne-se que 

caso a parte interessada não seja beneficiária da gratuidade judiciária e a 

providência requerida exija diligência de Oficial de Justiça, deverá efetuar 

o pagamento, devendo, para tanto, acessar o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionar o menu “Serviços” na barra superior, 

escolher a opção “Guias”, a qual irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deverá selecionar o 

tópico “Emissão de Guia de Diligência”, nos termos do Provimento nº 

07/2017-CGJ. Cumpra-se, servindo cópia como mandado. GLAUBER 

LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1001883-32.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANE BORTOLUZZI PIZZOLATO (EMBARGANTE)

ALEXANDRE PIZZOLATO (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIANCARLO PEDRO WANTOWSKI OAB - PR15808 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SICREDI CENTRO NORTE (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1001883-32.2018.8.11.0040. 

EMBARGANTE: ALEXANDRE PIZZOLATO, SILVANE BORTOLUZZI 

PIZZOLATO EMBARGADO: SICREDI CENTRO NORTE VISTOS. 1. Em 

prosseguimento ao feito, especifiquem as partes as provas que ainda 

pretendem produzir, no prazo de 10 dias, justificando necessidade e 

pertinência, sob pena de indeferimento e/ou preclusão. Em igual prazo, 

poderão as partes sugerir os pontos controvertidos da lide, na forma do 

art. 357, § 2º, do NCPC. 2. Com as manifestações, tornem conclusos para 

saneamento (art. 357, NCPC) ou julgamento antecipado (art. 355, NCPC). 3. 

Intimem-se. Cumpra-se. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1007175-95.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FELIPE LAMMEL OAB - MT0007133A (ADVOGADO(A))

VINICIUS PEREIRA MULLER OAB - MT0018308A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAYKELL MONTEIRO MARTINS (REQUERIDO)

MARTINS & MARQUES LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1007175-95.2018.8.11.0040. 

REQUERENTE: SICREDI CENTRO NORTE REQUERIDO: MARTINS & 

MARQUES LTDA - ME, MAYKELL MONTEIRO MARTINS VISTOS. 1.) 

CUMPRA-SE, conforme deprecado, servindo cópia como mandado. 2.) 

Após, devolva-se ao Juízo Deprecante, com as homenagens e baixas de 

estilo. 3.) Consigne-se que caso a parte interessada não seja beneficiária 

da gratuidade judiciária e a providência requerida exija diligência de Oficial 

de Justiça, deverá efetuar o pagamento, devendo, para tanto, acessar o 

site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu 

“Serviços” na barra superior, escolher a opção “Guias”, a qual irá abrir a 

página do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o 

usuário deverá selecionar o tópico “Emissão de Guia de Diligência”, nos 

termos do Provimento nº 07/2017-CGJ. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1007132-61.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MAGALI TENORIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO(A))

JULIANE HELENA PILLA JULIAO OAB - SP0345803A (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

GESSICA DAYANY RODRIGUES VAZ (REQUERIDO)

Outros Interessados:

Juízo de Direito da Segunda Vara de Familia e Sucessões - Rondonópolis 

MT (DEPRECANTE)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1007132-61.2018.8.11.0040. 

REQUERENTE: MAGALI TENORIO DA SILVA REQUERIDO: GESSICA 

DAYANY RODRIGUES VAZ VISTOS. 1.) CUMPRA-SE, conforme 

deprecado, servindo cópia como mandado. 2.) Após, devolva-se ao Juízo 

Deprecante, com as homenagens e baixas de estilo. 3.) Consigne-se que 

caso a parte interessada não seja beneficiária da gratuidade judiciária e a 

providência requerida exija diligência de Oficial de Justiça, deverá efetuar 

o pagamento, devendo, para tanto, acessar o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionar o menu “Serviços” na barra superior, 

escolher a opção “Guias”, a qual irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deverá selecionar o 

tópico “Emissão de Guia de Diligência”, nos termos do Provimento nº 

07/2017-CGJ. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1003215-34.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

OMAR SCHILLING (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ESTEVES STELLATO OAB - MT0010825A (ADVOGADO(A))

DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA OAB - MT0011973A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JESSICA ARRUDA DE SOUZA SCHILLING (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1003215-34.2018.8.11.0040. 

REQUERENTE: OMAR SCHILLING REQUERIDO: JESSICA ARRUDA DE 

SOUZA SCHILLING VISTOS. Sem delongas DEFIRO o requerido em Id 

16259137, DESIGNE-SE nova audiência de conciliação e/ou sessão de 

mediação junto ao CEJUSC local, com prazo antecedente mínimo de 20 

dias para citação. Após, INTIME-SE a parte autora para comparecimento 

ao ato, consignando-se a necessidade de se fazer acompanhar por seu 

advogado/defensor (art. 695, § 4º, NCPC). No mais, cumpra-se a decisão 

de Id 13954173. Expeça-se o necessário. GLAUBER LINGIARDI 

STRACHICINI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006830-32.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIANO RODRIGO BARBIERI GUARNIERI - ME (AUTOR(A))

MARCIANO RODRIGO BARBIERI GUARNIERI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE LEANDRO RENZ OAB - RS66613 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REBOUCAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (RÉU)

INVEST-BEIRA RIO PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 

LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1006830-32.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

MARCIANO RODRIGO BARBIERI GUARNIERI, MARCIANO RODRIGO 

BARBIERI GUARNIERI - ME RÉU: INVEST-BEIRA RIO PARTICIPACOES E 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, REBOUCAS EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIARIOS LTDA VISTOS. 1.) Sem delongas, verifica-se que os 

documentos que instruem a inicial se revelam, em tese, como 

incompatíveis com a condição de hipossuficiência financeira que a lei 

exige para a concessão das benesses da justiça gratuita. 2.) Nesse 

tocante, determina o art. 99, § 2º, do NCPC, que “o juiz somente poderá 

indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta 

dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes 

de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento 

dos referidos pressupostos.” 3.) Assim, com fundamento no art. 99, § 2º, 

do NCPC, concedo à parte autora o prazo de 15 dias para a comprovação 

concreta dos requisitos necessários à concessão do benefício ou para 

imediato recolhimento das custas iniciais e taxa judiciária devidos, sob 

pena de indeferimento da inicial. 4.) Intime-se. Cumpra-se. GLAUBER 

LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006019-72.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

I. A. R. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL BARALDI GARCIA OAB - SC23227 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. P. (REQUERIDO)

 

Impulsiono os presentes autos a fim de intimar o advogado da parte 

Autora, via DJE, para manifestar-se nos autos acerca da Certidão do 

Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco ) dias, sob pena de devolução da 

Deprecata.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002846-11.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCO PAULO CHINEZ (RÉU)

EDIMAR CARLOS RUGINSKI (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ISABELA BRESSAN MANZ OAB - MT0016895-O (ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONO OS AUTOS PARA INTIMAR A PARTE AUTORA PARA 

RECOLHER A DILIGÊNCIA COMPLEMENTAR DO OFICIAL DE JUSTIÇA, 

CONFORME CERTIDÃO RETRO. Para tanto, deve-se, acessar o site do 

Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na 

barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do 

Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve 

selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência, nos termos do 

Provimento nº 07/2017-CGJ.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 50984 Nr: 1244-46.2009.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OBJETIVA AGRICOLA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEREU JOSÉ SANINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS LUIZ DA CRUZ 

LOUZICH - OAB:10823, NILSON JACOB FERREIRA - OAB:9845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMERSON ROZENDO 

PORTOLAN - OAB:7504/MS

 VISTOS.

Diante do trânsito em julgado da sentença (fls. 96), arquivem-se os autos 

com as anotações e baixas de estilo.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

Sorriso - MT, 10 de dezembro de 2018.

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI,

Juiz de Direito, em Substituição Legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 50173 Nr: 491-89.2009.811.0040

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OBJETIVA AGRICOLA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEREU JOSÉ SANINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS LUIZ DA CRUZ 

LOUZICH - OAB:10823, NILSON JACOB FERREIRA - OAB:9845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMERSON ROZENDO 

PORTOLAN - OAB:7504/MS

 VISTOS.
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1- Inicialmente, DETERMINO as alterações necessárias para alteração 

processual, a fim de que passe a constar que o feito se trata de 

cumprimento de sentença.

2- Observada a regra do art. 513, § 2º, do NCPC, INTIME-SE a parte 

executada para que efetue o pagamento do débito indicado, no prazo de 

15 dias, acrescido de custas e despesas processuais.

3- Fica a parte executada desde já advertida de que não ocorrendo 

pagamento voluntário no prazo concedido, o débito será acrescido de 

multa de 10%, além de honorários advocatícios também em 10%, na forma 

do art. 523, § 1º, do NCPC.

4- Decorrido o prazo e não havendo pagamento, CERTIFIQUE-SE e 

INTIME-SE a parte exequente para trazer aos autos, planilha de cálculo 

devidamente atualizada, acrescendo a multa legal de dez por cento (10%), 

bem como os honorários advocatícios de dez por cento (10%).

5- Em sendo efetuado pagamento parcial no prazo consignado, a multa e 

os honorários previstos incidirão sobre o restante (§2º, art. 523, NCPC).

6- Não sendo efetuado tempestivamente o pagamento e, apresentada a 

planilha de cálculo atualizada, FAÇAM-ME os autos conclusos ou 

EXPEÇA-SE o necessário à penhora de bens da parte executada (§3º, art. 

523, NCPC).

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

Sorriso - MT, 10 de dezembro de 2018.

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI,

Juiz de Direito,

em Substituição Legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 108086 Nr: 612-44.2014.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMIR SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S R CONTABILIDADE, SERASA EXPERIAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/MT, RAFAEL WASNIESKI - OAB:15469/A, RICARDO 

ROBERTO DALMAGRO - OAB:12205-A/MT, VINICIUS MENEGOL - 

OAB:RS0090661

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A, RONALDO BRUTTI REIS - 

OAB:34011

 VISTOS.

1- Inicialmente, DETERMINO as alterações necessárias para alteração 

processual, a fim de que passe a constar que o feito se trata de 

cumprimento de sentença.

2- Observada a regra do art. 513, § 2º, do NCPC, INTIME-SE a parte 

executada para que efetue o pagamento do débito indicado, no prazo de 

15 dias, acrescido de custas e despesas processuais.

3- Fica a parte executada desde já advertida de que não ocorrendo 

pagamento voluntário no prazo concedido, o débito será acrescido de 

multa de 10%, além de honorários advocatícios também em 10%, na forma 

do art. 523, § 1º, do NCPC.

4- Decorrido o prazo e não havendo pagamento, CERTIFIQUE-SE e 

INTIME-SE a parte exequente para trazer aos autos, planilha de cálculo 

devidamente atualizada, acrescendo a multa legal de dez por cento (10%), 

bem como os honorários advocatícios de dez por cento (10%).

5- Em sendo efetuado pagamento parcial no prazo consignado, a multa e 

os honorários previstos incidirão sobre o restante (§2º, art. 523, NCPC).

6- Não sendo efetuado tempestivamente o pagamento e, apresentada a 

planilha de cálculo atualizada, FAÇAM-ME os autos conclusos ou 

EXPEÇA-SE o necessário à penhora de bens da parte executada (§3º, art. 

523, NCPC).

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

Sorriso - MT, 10 de dezembro de 2018.

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI,

Juiz de Direito,

em Substituição Legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 146124 Nr: 2017-47.2016.811.0040

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGOSTINHO IVAR DALLA VECCHIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVO VALDENIR DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO KOCH - 

OAB:7299-B, RENATO LUIS RONCON - OAB:11465

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMERSON ROZENDO 

PORTOLAN - OAB:7504/MS

 VISTOS.

1- Inicialmente, DETERMINO as alterações necessárias para alteração 

processual, a fim de que passe a constar que o feito se trata de 

cumprimento de sentença.

2- Observada a regra do art. 513, § 2º, do NCPC, INTIME-SE a parte 

executada para que efetue o pagamento do débito indicado, no prazo de 

15 dias, acrescido de custas e despesas processuais.

3- Fica a parte executada desde já advertida de que não ocorrendo 

pagamento voluntário no prazo concedido, o débito será acrescido de 

multa de 10%, além de honorários advocatícios também em 10%, na forma 

do art. 523, § 1º, do NCPC.

4- Decorrido o prazo e não havendo pagamento, CERTIFIQUE-SE e 

INTIME-SE a parte exequente para trazer aos autos, planilha de cálculo 

devidamente atualizada, acrescendo a multa legal de dez por cento (10%), 

bem como os honorários advocatícios de dez por cento (10%).

5- Em sendo efetuado pagamento parcial no prazo consignado, a multa e 

os honorários previstos incidirão sobre o restante (§2º, art. 523, NCPC).

6- Não sendo efetuado tempestivamente o pagamento e, apresentada a 

planilha de cálculo atualizada, FAÇAM-ME os autos conclusos ou 

EXPEÇA-SE o necessário à penhora de bens da parte executada (§3º, art. 

523, NCPC).

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

Sorriso - MT, 10 de dezembro de 2018.

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI,

Juiz de Direito,

em Substituição Legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 57231 Nr: 1061-41.2010.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LINDA BERTUOL, ZULMAR BERTUOL - Espólio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTIANE HECK 

LAZARINI FAXO - OAB:59.455, NEVIO MANFIO - OAB:16226-B, TIANE 

VIZZOTTO - OAB:12679-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16691-A/MT

 Vistos.

Diante da juntada de novos documentos às fls. 498/547, intime-se a parte 

requerida para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias, na forma do 

art. 437, § 1°, NCPC.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Sorriso - MT, 10 de dezembro de 2018.

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI,

Juiz de Direito,

em Substituição Legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 108083 Nr: 609-89.2014.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMIR SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚLEASING DE ARRENDAMENTO 

MERCANTIL, SERASA EXPERIAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/MT, RICARDO ROBERTO DALMAGRO - OAB:12205-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11640, EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE DOS 

SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:MT 9708-A, SIVONEI NARCISA SANTIN - OAB:8266-B

 VISTOS.
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1- Inicialmente, DETERMINO as alterações necessárias para alteração 

processual, a fim de que passe a constar que o feito se trata de 

cumprimento de sentença.

2- Observada a regra do art. 513, § 2º, do NCPC, INTIME-SE a parte 

executada para que efetue o pagamento do débito indicado, no prazo de 

15 dias, acrescido de custas e despesas processuais.

3- Fica a parte executada desde já advertida de que não ocorrendo 

pagamento voluntário no prazo concedido, o débito será acrescido de 

multa de 10%, além de honorários advocatícios também em 10%, na forma 

do art. 523, § 1º, do NCPC.

4- Decorrido o prazo e não havendo pagamento, CERTIFIQUE-SE e 

INTIME-SE a parte exequente para trazer aos autos, planilha de cálculo 

devidamente atualizada, acrescendo a multa legal de dez por cento (10%), 

bem como os honorários advocatícios de dez por cento (10%).

5- Em sendo efetuado pagamento parcial no prazo consignado, a multa e 

os honorários previstos incidirão sobre o restante (§2º, art. 523, NCPC).

6- Não sendo efetuado tempestivamente o pagamento e, apresentada a 

planilha de cálculo atualizada, FAÇAM-ME os autos conclusos ou 

EXPEÇA-SE o necessário à penhora de bens da parte executada (§3º, art. 

523, NCPC).

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

Sorriso - MT, 06 de dezembro de 2018.

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI,

Juiz de Direito,

em Substituição Legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 123125 Nr: 1266-94.2015.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO BRUGNEROTTO - 

OAB:13.710-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO DA SILVA LIMA - 

OAB:26876

 VISTOS.

1- Inicialmente, DETERMINO as alterações necessárias para alteração 

processual, a fim de que passe a constar que o feito se trata de 

cumprimento de sentença.

2- Observada a regra do art. 513, § 2º, do NCPC, INTIME-SE a parte 

executada para que efetue o pagamento do débito indicado, no prazo de 

15 dias, acrescido de custas e despesas processuais.

3- Fica a parte executada desde já advertida de que não ocorrendo 

pagamento voluntário no prazo concedido, o débito será acrescido de 

multa de 10%, além de honorários advocatícios também em 10%, na forma 

do art. 523, § 1º, do NCPC.

4- Decorrido o prazo e não havendo pagamento, CERTIFIQUE-SE e 

INTIME-SE a parte exequente para trazer aos autos, planilha de cálculo 

devidamente atualizada, acrescendo a multa legal de dez por cento (10%), 

bem como os honorários advocatícios de dez por cento (10%).

5- Em sendo efetuado pagamento parcial no prazo consignado, a multa e 

os honorários previstos incidirão sobre o restante (§2º, art. 523, NCPC).

6- Não sendo efetuado tempestivamente o pagamento e, apresentada a 

planilha de cálculo atualizada, FAÇAM-ME os autos conclusos ou 

EXPEÇA-SE o necessário à penhora de bens da parte executada (§3º, art. 

523, NCPC).

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

Sorriso - MT, 07 de dezembro de 2018.

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI,

Juiz de Direito,

em Substituição Legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 23828 Nr: 3547-09.2004.811.0040

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CARRILLO ROMERO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE HERMANDEZ MARQUES - 

OAB:48.104-RS, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - OAB:4482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HENRIQUE DA COSTA NETO - 

OAB:3710/MT, NELSON SARAIVA DOS SANTOS - OAB:7720-B/MT

 VISTOS.

Entre um ato e outro, as partes apresentaram petição conjunta de acordo 

(fls. 423/425), pugnando por sua homologação judicial, bem como pela 

extinção do feito, com renúncia ao prazo recursal.

Pois bem. A causa versa sobre direitos patrimoniais disponíveis, os quais 

admitem transação. Ademais, verifica-se que o acordo em comento foi 

livremente pactuado, contendo as assinaturas das partes/procuradores, 

não havendo qualquer indicativo de vícios no consentimento. Em virtude 

disso, a homologação da avença é medida que se impõe.

Ante ao exposto, HOMOLOGO, POR SENTENÇA, para que surta jurídicos e 

regulares efeitos, o ACORDO a que chegaram as partes às fls. 423/425, 

julgando o feito nos termos do art. 487, III, “b”, do NCPC.

Custas e honorários na forma do acordo.

Intimem-se. Cumpra-se.

Sorriso, 10 de dezembro de 2018.

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI,

Juiz de Direito,

em Substituição Legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 191205 Nr: 4832-46.2018.811.0040

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAPOLEÃO DE ALENCAR NETO, ANA MARIA ALVES 

DE ALENCAR, CAIO AUGUSTO ALVES DE ALENCAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANE APARECIDA POMPOLIM GARCIA 

COLICHIO, ISRAEL RUIZ, SILVESTRE CORREIA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE ALVIM DA 

FONSECA - OAB:OAB/MT 7.010

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimar a parte autora para recolher a diligência 

complementar do oficial de justiça, no valor de R$ 1.037,90 (UM MIL, E 

TRINTA SETE REAIS, COM NOVENTA CENTAVOS), conforme certidão 

retro juntada, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 59075 Nr: 2374-37.2010.811.0040

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMÉLIO ZANINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTA FÉ INSUMOS AGRÍCOLA LTDA, 

DOMINGOS FARIAS, IVANIR AUDETE MORENO FARIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS ALEXANDRE DE MELO E 

RODRIGUES - OAB:8027-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA STIEVEN PINHO 

BEDIN - OAB:9344-MT, ARLEY GOMES GONÇALVES - OAB:12.192/MT, 

LUCIANO SILLES DIAS - OAB:6913-A-MT

 Vistos.

Aguarde-se a regularização do feito apenso.

Após, renove-se conclusão.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 186882 Nr: 2243-81.2018.811.0040

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO SGUISSARDI TOLEDO, LEDINES MOLINARI 

SIMONETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MESSIAS E KAYSER LTDA ( PBAGRO 

LOGISTICA E INSUMOS LTDA)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Correa de Oliveira - 

OAB:7344

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCIO ANTONIO DE 

OLIVEIRA - OAB:4050-B, LETICIA NISHIMOTO BRAGA - OAB:33.886/PR

 Vistos.
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Aguarde-se a regularização do feito apenso.

Após, renove-se conclusão.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 185030 Nr: 900-50.2018.811.0040

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLON ROGÉRIO LERMEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MESSIAS E KAYSER LTDA ( PBAGRO 

LOGISTICA E INSUMOS LTDA), RICARDO SGUISSARDI TOLEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4.427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO CORRÊA DE OLIVEIRA 

- OAB:7344, DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B, LETICIA 

NISHIMOTO BRAGA - OAB:33.886/PR

 Vistos.

Aguarde-se a regularização do feito apenso.

Após, renove-se conclusão.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 183187 Nr: 11022-59.2017.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MEKL(PLEIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RST, LMS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - 

OAB:4050-B, LETÍCIA NISHIMOTO BRAGA - OAB:11072/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO CORRÊA DE OLIVEIRA 

- OAB:7344

 Vistos.

Aguarde-se a regularização do feito apenso.

Após, renove-se conclusão.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 130685 Nr: 5688-15.2015.811.0040

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOMINGOS FARIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTA FÉ INSUMOS AGRÍCOLA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILCENO CALEFFI - OAB:19.010

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA STIEVEN PINHO 

BEDIN - OAB:9344-MT

 Vistos.

Aguarde-se a regularização do feito apenso.

Após, renove-se conclusão.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 128992 Nr: 4760-64.2015.811.0040

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMAR SELMO FARIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTA FÉ INSUMOS AGRÍCOLA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giovanna de Freitas Sartori - 

OAB:19.753, LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA - 

OAB:11543-A/MT, RAFAEL BARION DE PAULA - OAB:11063 MT, 

RODRIGO DE FREITAS SARTORI - OAB:15884

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA STIEVEN PINHO 

BEDIN - OAB:9344-MT, ARLEY GOMES GONÇALVES - OAB:12.192/MT, 

LUCIANO SILLES DIAS - OAB:6913-A-MT

 Vistos.

Aguarde-se a regularização do feito apenso.

Após, renove-se conclusão.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 93800 Nr: 5315-86.2012.811.0040

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MILTON MARTINELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTA FÉ INSUMOS AGRÍCOLA LTDA, 

DOMINGOS FARIAS, IVANIR AUDETE MORENO FARIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABEL SGUAREZI - OAB:8347/MT, 

ALVARO DA CUNHA NETO - OAB:12.O69-MT, ITAMAR DE CAMARGO 

VIEIRA JUNIOR - OAB:13224

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA STIEVEN PINHO 

BEDIN - OAB:9344-MT

 Vistos.

Aguarde-se a regularização do feito apenso.

Após, renove-se conclusão.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 47909 Nr: 4834-65.2008.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BERNARDO QUÍMICA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PROFÉRTIL CENTRO OESTE PRODUTOS PARA 

AGROPECUÁRIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATIA MARTINS DA SILVA 

ALVES - OAB:246308/RS, RITA DE CASSIA MESQUITA TALIBA - 

OAB:102186

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO JOSÉ DA SILVA 

BRANDI - OAB:SP-91557

 Vistos.

Aguarde-se a regularização do feito apenso.

Após, renove-se conclusão.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 165789 Nr: 911-16.2017.811.0040

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIANO TRAMONTINA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIRO BARATTO - ESPOLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO TRAMONTINA - 

OAB:4728-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GRÉGORI MADALOZZO - 

OAB:15.842-A, SILAS DO NASCIMENTO FILHO - OAB:4.398-B

 Vistos.

Aguarde-se a regularização do feito apenso.

Após, renove-se conclusão.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 166548 Nr: 1376-25.2017.811.0040

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO CARLOS SCATAMBULI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AIRTO BATISTA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA HELENA GRINGS SABO 

MENDES - OAB:8361

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MONICA CAETANO DE LIMA 

FERREIRA - OAB:OAB/MT N 17.836

 Vistos.

Aguarde-se a regularização do feito apenso.

Após, renove-se conclusão.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 112832 Nr: 4636-18.2014.811.0040

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIRO BARATTO - ESPOLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GREGORI MADALOZZO - 

OAB:15.842-A, LUCIANO PERUFFO - OAB:15812-A

 Vistos.

Aguarde-se a regularização do feito apenso.

Após, renove-se conclusão.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 103514 Nr: 6526-26.2013.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITACIR JOSE FROZZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÁGUAS DE SORRISO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALTER DJONES RAPUANO - 

OAB:16505/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO DACORSO - 

OAB:154132/SP

 Vistos.

Aguarde-se a regularização do feito apenso.

Após, renove-se conclusão.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 103814 Nr: 6848-46.2013.811.0040

 AÇÃO: Impugnação ao Cumprimento de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NADIR SUCOLOTTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO DE MARCHI (espólio)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA ERGANG DA SILVA - 

OAB:11047

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENOVAN ISIDORO DE LIMA - 

OAB:3099/MT

 Vistos.

Aguarde-se a regularização do feito apenso.

Após, renove-se conclusão.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 84736 Nr: 4007-49.2011.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAQUEL RODRIGUES DA SILVA, JGDSDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): H.U. TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA, 

TRANSPEL TRANSPORTADORA PEDRON, MARITIMA SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE FERREIRA GARCIA - 

OAB:6129-B/7142-B, MARCOS ROMÉRIO CARLOS SOBRINHO - 

OAB:6129-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Lomir Janes de 

Souza - OAB:15365/PR, FRANCISCARLOS ALCÂNTARA - 

OAB:4746-B/MT, HAMILTON VIRGÍLIO MEDEIROS - OAB:MT-4783-B, 

JULIO CESAR COELHO PALLONE - OAB:16004/PR, PAULO SÉRGIO 

GONÇALVES PEREIRA - OAB:4929-B

 Vistos.

Aguarde-se a regularização do feito apenso.

Após, renove-se conclusão.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 59756 Nr: 3054-22.2010.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO SOARES DA SILVA, SUELI RODRIGUES DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO CARDOSO, H.U. TRANSPORTES 

RODOVIÁRIOS LTDA, SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS 

GERAIS, CLAUDEMAR NEITZKE, TRANSPEL TRANSPORTADORA PEDRON, 

ABRI - ASSOCIAÇÃO DOS BENEFICIARIOS DA RODOVIA DA 

INTEGRAÇÃO, MARITIMA SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE FERREIRA GARCIA - 

OAB:6129-B/7142-B, MARCOS ROMÉRIO CARLOS SOBRINHO - 

OAB:6129-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Lomir Janes de 

Souza - OAB:15365/PR, FRANCISCARLOS ALCÂNTARA - 

OAB:4746-B/MT, HAMILTON VIRGÍLIO MEDEIROS - OAB:MT-4783-B, 

PAULO SÉRGIO GONÇALVES PEREIRA - OAB:4929-B, Sandra 

Aparecida Paiva - OAB:17363/PR

 Vistos.

Aguarde-se a regularização do feito apenso.

Após, renove-se conclusão.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 32609 Nr: 1775-40.2006.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERTILIZANTES HERINGER LTDA, FERTILIZANTES 

HERINGER LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCIDO ARVELINO MULLER, ERLI MARTINELLI 

MULLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Evandro Santos da Silva - 

OAB:5.726-B, NEWTON ACUNHA ROCHA - OAB:5489-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUESLLEY DE OLIVEIRA LEITE 

- OAB:8241/MT, JOÃO PAULO CARDOSO CASTALDO - OAB:8227-B

 Vistos.

Aguarde-se a regularização do feito apenso.

Após, renove-se conclusão.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 10339 Nr: 2181-71.2000.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEANDRO ROBERTO DOLENKEI, EDINES VANZELLA 

DOLENKEI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA AGRÍCOLA MISTA SORRISO 

LTDA - COOPERSORRISO, JOSÉ RODRIGUES SOUTO, ALZIRA GIMAIEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA SCHEVINSKI 

DALBEN - OAB:13272, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4.427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO ANTUNES DO 

CARMO - OAB:4070, PAULO HENRIQUE PROENÇA PEREIRA - OAB:5639

 Vistos.

Aguarde-se a regularização do feito apenso.

Após, renove-se conclusão.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 8385 Nr: 246-93.2000.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGE ANTONIO BALDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA AGRÍCOLA MISTA SORRISO 

LTDA - COOPERSORRISO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILAR JOSE BETTONI - 

OAB:7843

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO ANTUNES DO 

CARMO - OAB:4070
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 Vistos.

Aguarde-se a regularização do feito apenso.

Após, renove-se conclusão.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 1154 Nr: 563-62.1998.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO BOTELHO MERTHAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLAVO SCHIEFELBEIN, COOPERATIVA 

AGRÍCOLA MISTA SORRISO LTDA - COOPERSORRISO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS MOREIRA DE 

NEGREIRO - OAB:3530-A/MT, MARCOS VINICIUS MENDES DE MORAES 

- OAB:3540-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B, FRANCISCO ANTUNES 

DO CARMO - OAB:4070, LAURI ANTONIO STUANI - OAB:6117-B, 

MAURO ANTÔNIO STUANI - OAB:6 116/B-MT

 Vistos.

Aguarde-se a regularização do feito apenso.

Após, renove-se conclusão.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 121689 Nr: 383-50.2015.811.0040

 AÇÃO: Imissão na Posse->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARINALDO MOREIRA DE MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR AIELLO, KAREN MARGARETE 

KONZEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO PARMA TIMIDATI - 

OAB:16027/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA CRISTIANE HECK 

LAZARINI FAXO - OAB:16253/B, ANDREIA CRISTIANE HECK LAZARINI 

FAXO - OAB:59.455, NEVIO MANFIO - OAB:16226-B, TIANE VIZZOTTO - 

OAB:12679-A/MT

 Vistos.

Considerando a existência de juntada pendente em Secretaria, conforme 

se verifica do Sistema Apolo/TJMT; Considerando, ainda, os termos do 

ofício OAB/MT 108/2018 noticiando atraso na juntada de petições, 

determino a remessa dos autos à Secretaria desta 3ª Vara Cível para 

regularização, observando-se a ordem cronológica do protocolo.

Após, renove-se conclusão.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 80178 Nr: 5522-56.2010.811.0040

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PROFÉRTIL CENTRO OESTE PRODUTOS PARA 

AGROPECUÁRIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BERNARDO QUÍMICA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADÃO TIMÓTEO DE LIMA - 

OAB:154.977/SP, ROBERTA LEITE FERNANDES DE MELLO - 

OAB:7925-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DÉBORA PIRES MARCOLINO - 

OAB:SP-88623, KATIA MARTINS DA SILVA ALVES - OAB:246308/RS, 

RITA DE CASSIA MESQUITA TALIBA - OAB:102186, ROBERTO GREJO - 

OAB:52207/SP

 Vistos.

Considerando a existência de juntada pendente em Secretaria, conforme 

se verifica do Sistema Apolo/TJMT; Considerando, ainda, os termos do 

ofício OAB/MT 108/2018 noticiando atraso na juntada de petições, 

determino a remessa dos autos à Secretaria desta 3ª Vara Cível para 

regularização, observando-se a ordem cronológica do protocolo.

Após, renove-se conclusão.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 27284 Nr: 1770-52.2005.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO NORTE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIONISIO ALCELCIO BAUER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILO CASTRO DE MELO - 

OAB:11449/mt

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONALD RUDÁ RENNER - 

OAB:2808-B

 Vistos.

Considerando a existência de juntada pendente em Secretaria, conforme 

se verifica do Sistema Apolo/TJMT; Considerando, ainda, os termos do 

ofício OAB/MT 108/2018 noticiando atraso na juntada de petições, 

determino a remessa dos autos à Secretaria desta 3ª Vara Cível para 

regularização, observando-se a ordem cronológica do protocolo.

Após, renove-se conclusão.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 187021 Nr: 2313-98.2018.811.0040

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HENRY POSSAMAI, GILBERTO EGLAIR POSSAMAI, 

ADRIANA KRASNIEVICZ POSSAMAI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERTILIZANTES HERINGER LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - 

OAB:11.973, RAFAEL ESTEVES STELLATO - OAB:10825

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Santos da Silva - 

OAB:5.726-B, NEWTON ACUNHA ROCHA - OAB:5.489-B

 Vistos.

Considerando a existência de juntada pendente em Secretaria, conforme 

se verifica do Sistema Apolo/TJMT; Considerando, ainda, os termos do 

ofício OAB/MT 108/2018 noticiando atraso na juntada de petições, 

determino a remessa dos autos à Secretaria desta 3ª Vara Cível para 

regularização, observando-se a ordem cronológica do protocolo.

Após, renove-se conclusão.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 148588 Nr: 3376-32.2016.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AIRTO BATISTA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO CARLOS SCATAMBULI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MONICA CAETANO DE LIMA 

FERREIRA - OAB:OAB/MT N 17.836

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA HELENA GRINGS 

SABO MENDES - OAB:8361

 Vistos.

Considerando a existência de juntada pendente em Secretaria, conforme 

se verifica do Sistema Apolo/TJMT; Considerando, ainda, os termos do 

ofício OAB/MT 108/2018 noticiando atraso na juntada de petições, 

determino a remessa dos autos à Secretaria desta 3ª Vara Cível para 

regularização, observando-se a ordem cronológica do protocolo.

Após, renove-se conclusão.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 145956 Nr: 1936-98.2016.811.0040

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MESSIAS E KAYSER LTDA ( PBAGRO LOGISTICA E 

INSUMOS LTDA)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO SGUISSARDI TOLEDO, LEDINES 

MOLINARI SIMONETTI, LUIZ PEDRO SIMONETTI TOLEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B, LETÍCIA NISHIMOTO 
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BRAGA - OAB:11072/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO CORRÊA DE OLIVEIRA 

- OAB:7344

 Vistos.

Considerando a existência de juntada pendente em Secretaria, conforme 

se verifica do Sistema Apolo/TJMT; Considerando, ainda, os termos do 

ofício OAB/MT 108/2018 noticiando atraso na juntada de petições, 

determino a remessa dos autos à Secretaria desta 3ª Vara Cível para 

regularização, observando-se a ordem cronológica do protocolo.

Após, renove-se conclusão.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 138750 Nr: 10021-10.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROEXTRA INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA, 

ANTONIO CARLOS GONÇALVES JUNIOR, CRHISTINE CROTHERS 

GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAUTO DO NASCIMENTO 

KANEYUKI - OAB:198.195/sp, JOSÉ ERCÍLIO DE OLIVEIRA - 

OAB:27.141/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO JORGE DE LIMA - 

OAB:85028, EDUARDO JORGE LIMA - OAB:85028

 Vistos.

Considerando a existência de juntada pendente em Secretaria, conforme 

se verifica do Sistema Apolo/TJMT; Considerando, ainda, os termos do 

ofício OAB/MT 108/2018 noticiando atraso na juntada de petições, 

determino a remessa dos autos à Secretaria desta 3ª Vara Cível para 

regularização, observando-se a ordem cronológica do protocolo.

Após, renove-se conclusão.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 129828 Nr: 5259-48.2015.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAMPA MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONATHAN WUTZKE, SIGUARDO WUTZKE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Evandro Santos da Silva - 

OAB:5.726-B, IONARA SANTOS DA SILVA - OAB:6.812-B, JANONE DA 

SILVA PEREIRA - OAB:7.055-B, NEWTON ACUNHA ROCHA - 

OAB:5.489-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILCENO CALEFFI - 

OAB:19.010, Giovanna de Freitas Sartori - OAB:19.753, RAFAEL 

BARION DE PAULA - OAB:11063 MT

 Vistos.

Considerando a existência de juntada pendente em Secretaria, conforme 

se verifica do Sistema Apolo/TJMT; Considerando, ainda, os termos do 

ofício OAB/MT 108/2018 noticiando atraso na juntada de petições, 

determino a remessa dos autos à Secretaria desta 3ª Vara Cível para 

regularização, observando-se a ordem cronológica do protocolo.

Após, renove-se conclusão.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 116016 Nr: 7109-74.2014.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KEITTY LILIAN CAMICIA BIONDO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED NORTE DO MATO GROSSO COOP. DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA MARQUES DOS 

SANTOS - OAB:21071/O, DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - OAB:11.973, 

RAFAEL ESTEVES STELLATO - OAB:10825

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA ELISA DEL PADRE DA 

SILVA - OAB:15318-A, CLAUDIO ALVES PEREIRA - OAB:3277-B/MT, 

JOSÉ OSVALDO LEITE PEREIRA - OAB:3418-A, LUIZ FERNANDO 

BRESSAN ARANDA - OAB:12089, WALMIR ANTONIO PEREIRA 

MACHIAVELI - OAB:MT/ 4284, WILLIAN PEREIRA MACHIAVELLI - 

OAB:4.617

 Vistos.

Considerando a existência de juntada pendente em Secretaria, conforme 

se verifica do Sistema Apolo/TJMT; Considerando, ainda, os termos do 

ofício OAB/MT 108/2018 noticiando atraso na juntada de petições, 

determino a remessa dos autos à Secretaria desta 3ª Vara Cível para 

regularização, observando-se a ordem cronológica do protocolo.

Após, renove-se conclusão.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 102071 Nr: 4999-39.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INDÚSTRIA QUÍMICA KIMBERLIT LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROCULTURAS INSUMOS AGRÍCOLAS 

LTDA - MASSA FALIDA, EDVALDO ANTONIO THIMOTEO ROCHA, 

JULIANO DA SILVA SANTOS, DARLLA DO CARMO VELASCO HIGINO 

LESSA, GUILHERME SANTOS LESSA, ANDRÉIA DE PAULA RAMOS 

SANTOS, EDILAINE APARECIDA QUERO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO TONEL KOBER - 

OAB:9670-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FRANGE JÚNIOR - 

OAB:6218, EDUARDO PECZEK - OAB:22437-0, FERNANDO MENDES DA 

SILVA - OAB:6518 e 7.603/MT, ROSANE SANTOS DA SILVA - 

OAB:17087, RUDIMAR ROMMEL - OAB:8238-B

 Vistos.

Considerando a existência de juntada pendente em Secretaria, conforme 

se verifica do Sistema Apolo/TJMT; Considerando, ainda, os termos do 

ofício OAB/MT 108/2018 noticiando atraso na juntada de petições, 

determino a remessa dos autos à Secretaria desta 3ª Vara Cível para 

regularização, observando-se a ordem cronológica do protocolo.

Após, renove-se conclusão.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 95587 Nr: 7462-85.2012.811.0040

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVELI SALETE TEDESCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIRO BARATTO - ESPOLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GREGORI MADALOZZO - 

OAB:15.842-A, LUCIANO PERUFFO - OAB:15812-A, SILAS DO 

NASCIMENTO FILHO - OAB:4.398-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GREGORI MADALOZZO - 

OAB:15.842-A, SILAS DO NASCIMENTO FILHO - OAB:4.398-B

 Vistos.

Considerando a existência de juntada pendente em Secretaria, conforme 

se verifica do Sistema Apolo/TJMT; Considerando, ainda, os termos do 

ofício OAB/MT 108/2018 noticiando atraso na juntada de petições, 

determino a remessa dos autos à Secretaria desta 3ª Vara Cível para 

regularização, observando-se a ordem cronológica do protocolo.

Após, renove-se conclusão.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 59764 Nr: 3062-96.2010.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RRDS, JGDSDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HTRL, TTP, SACNDSG, MSS, A-ADBDRDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ROMÉRIO CARLOS 

SOBRINHO - OAB:6129-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Lomir Janes de 

Souza - OAB:15365/PR, CLAUDIA MONAGATTI NOBRE MESTI - 

OAB:5759/MT, DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - 
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OAB:13245-A, FRANCISCARLOS ALCÂNTARA - OAB:4746-B/MT, 

HAMILTON VIRGÍLIO MEDEIROS - OAB:MT-4783-B, JACÓ CARLOS 

SILVA COELHO - OAB:15.013-A, JULIANE HELENA PILLA JULIÃO - 

OAB:22.229-A, LUCIANA DE BONA TSCHOPE - OAB:7394/O, PAULO 

SÉRGIO GONÇALVES PEREIRA - OAB:4929-B

 Vistos.

Considerando a existência de juntada pendente em Secretaria, conforme 

se verifica do Sistema Apolo/TJMT; Considerando, ainda, os termos do 

ofício OAB/MT 108/2018 noticiando atraso na juntada de petições, 

determino a remessa dos autos à Secretaria desta 3ª Vara Cível para 

regularização, observando-se a ordem cronológica do protocolo.

Após, renove-se conclusão.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 100585 Nr: 3361-68.2013.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NATIV - INDÚSTRIA BRASILEIRA DE PESCADOS 

AMAZÔNICOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DIVINA BOHER YOUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO BRUGNEROTTO - 

OAB:13.710-A, LEONARDO ALMODIN PEREIRA - OAB:16580, PAULO 

SÉRGIO GONÇALVES PEREIRA - OAB:4929-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIO A. SCHOWANTZ - 

OAB:10695A

 Vistos.

Considerando a existência de juntada pendente em Secretaria, conforme 

se verifica do Sistema Apolo/TJMT; Considerando, ainda, os termos do 

ofício OAB/MT 108/2018 noticiando atraso na juntada de petições, 

determino a remessa dos autos à Secretaria desta 3ª Vara Cível para 

regularização, observando-se a ordem cronológica do protocolo.

Após, renove-se conclusão.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 100141 Nr: 2857-62.2013.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRDSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SRE, NSDBS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLIANE PEREIRADE SOUZA - 

OAB:, MAGNO JOSE DA SILVA - OAB:19135/O, NIWMAR SERPA - 

OAB:19.703/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B, LETÍCIA NISHIMOTO 

BRAGA - OAB:11072/MT, MARIA EMILIA GONÇALVES DE RUEDA - 

OAB:23.748 PE

 Vistos.

Considerando a existência de juntada pendente em Secretaria, conforme 

se verifica do Sistema Apolo/TJMT; Considerando, ainda, os termos do 

ofício OAB/MT 108/2018 noticiando atraso na juntada de petições, 

determino a remessa dos autos à Secretaria desta 3ª Vara Cível para 

regularização, observando-se a ordem cronológica do protocolo.

Após, renove-se conclusão.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 94364 Nr: 6097-93.2012.811.0040

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÁGUAS DE SORRISO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO ZAROUR 

CÉSAR - OAB:PROMOTOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE MARTINS GOMES DE 

OLIVEIRA - OAB:15700, CARLA LAGEMANN GONÇALVES - 

OAB:15737-O/MT, MARCO ANTONIO DACORSO - OAB:154132/SP

 Vistos.

Considerando a existência de juntada pendente em Secretaria, conforme 

se verifica do Sistema Apolo/TJMT; Considerando, ainda, os termos do 

ofício OAB/MT 108/2018 noticiando atraso na juntada de petições, 

determino a remessa dos autos à Secretaria desta 3ª Vara Cível para 

regularização, observando-se a ordem cronológica do protocolo.

Após, renove-se conclusão.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 30686 Nr: 5094-50.2005.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Livre Admissão de 

Assoc.Sorriso-Sicredi Celeiro do MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRO DE EDUCAÇÃO BASICA NOTRE 

DAME LTDA, IRACEMA ASSUMPTA COSSETIN PACHECO, LUCIANO 

DAROIT, JOCELAINE GASPARI DAROIT, SILMAR CHRISTIANI PACHECO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4.427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA STIEVEN PINHO 

BEDIN - OAB:9344-MT, MARCELO DA PIEVE - OAB:11284/A

 Vistos.

Considerando a existência de juntada pendente em Secretaria, conforme 

se verifica do Sistema Apolo/TJMT; Considerando, ainda, os termos do 

ofício OAB/MT 108/2018 noticiando atraso na juntada de petições, 

determino a remessa dos autos à Secretaria desta 3ª Vara Cível para 

regularização, observando-se a ordem cronológica do protocolo.

Após, renove-se conclusão.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 29814 Nr: 4301-14.2005.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Livre Admissão de 

Assoc.Sorriso-Sicredi Celeiro do MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BAISE & BAISE LTDA, ANDREA CHRISTINA DE 

MELO BAISE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4.427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELE DE MELO BAISE 

BARTH - OAB:11.277-B

 Vistos.

Considerando a existência de juntada pendente em Secretaria, conforme 

se verifica do Sistema Apolo/TJMT; Considerando, ainda, os termos do 

ofício OAB/MT 108/2018 noticiando atraso na juntada de petições, 

determino a remessa dos autos à Secretaria desta 3ª Vara Cível para 

regularização, observando-se a ordem cronológica do protocolo.

Após, renove-se conclusão.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 21920 Nr: 2177-92.2004.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRUNO DE MARCHI (espólio), LINO DE MARCHI 

(espólio), ADEMAR DE MARCHI, ARTHUR DE MARCHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NADIR SUCOLOTTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENOVAN ISIDORO DE LIMA - 

OAB:3099/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

BRUNA ERGANG DA SILVA - OAB:11047, DELCIO ANTONIO DE 

OLIVEIRA - OAB:4050-B

 Vistos.

Considerando a existência de juntada pendente em Secretaria, conforme 

se verifica do Sistema Apolo/TJMT; Considerando, ainda, os termos do 

ofício OAB/MT 108/2018 noticiando atraso na juntada de petições, 
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determino a remessa dos autos à Secretaria desta 3ª Vara Cível para 

regularização, observando-se a ordem cronológica do protocolo.

Após, renove-se conclusão.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 20237 Nr: 410-19.2004.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUELI DE FÁTIMA CARDOSO & CIA LTDA E 

SUELY DE FÁTIMA CARDOSO, SUELI DE FÁTIMA CARDOSO, SIRLEY 

CARDOSO SANTIAGO, NEWTON PEDRO DE MORAES SANTIAGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LIGIA MARIA DONINI - 

OAB:8106/MT, WILLIAN CARDOSO DE ANDRADE - OAB:13008/MT

 Vistos.

Considerando a existência de juntada pendente em Secretaria, conforme 

se verifica do Sistema Apolo/TJMT; Considerando, ainda, os termos do 

ofício OAB/MT 108/2018 noticiando atraso na juntada de petições, 

determino a remessa dos autos à Secretaria desta 3ª Vara Cível para 

regularização, observando-se a ordem cronológica do protocolo.

Após, renove-se conclusão.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 17046 Nr: 1191-75.2003.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BDBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYRA DE OLIVEIRA - 

OAB:7.052-B

 Vistos.

Considerando a existência de juntada pendente em Secretaria, conforme 

se verifica do Sistema Apolo/TJMT; Considerando, ainda, os termos do 

ofício OAB/MT 108/2018 noticiando atraso na juntada de petições, 

determino a remessa dos autos à Secretaria desta 3ª Vara Cível para 

regularização, observando-se a ordem cronológica do protocolo.

Após, renove-se conclusão.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 8022 Nr: 3498-41.1999.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA AGRÍCOLA MISTA SORRISO LTDA - 

COOPERSORRISO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLAVO SCHIEFELBEIN, ERNO LANZ, 

IMOBILIÁRIA TÂNIO LTDA, ATILANIO ALBINO DA SILVA, TADEU 

DOLENKEI, LEANDRO ROBERTO DOLENKEI, COLONIZADORA FELIZ LTDA, 

ALCINO MANFROI, ALFREDO JANDT, LILIANA ROBERTA COLLA, IRIS 

TEREZINHA DOLENKEI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: fabiana pereira conagin - 

OAB:12598, FRANCISCO ANTUNES DO CARMO - OAB:4070, OSCAR 

ANTUNES DO CARMO - OAB:6121-E-MT, PAULO HENRIQUE PROENÇA 

PEREIRA - OAB:5639, VANESSA LEITE DO CARMO - OAB:8432-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO LANZ - 

OAB:12971-E, JARBAS LINDOMAR ROSA - OAB:9876, LAURI ANTONIO 

STUANI - OAB:6117-B, MAURO ANTÔNIO STUANI - OAB:6 116/B-MT, 

VANDERLEI LANZ - OAB:7880-A

 Vistos.

Considerando a existência de juntada pendente em Secretaria, conforme 

se verifica do Sistema Apolo/TJMT; Considerando, ainda, os termos do 

ofício OAB/MT 108/2018 noticiando atraso na juntada de petições, 

determino a remessa dos autos à Secretaria desta 3ª Vara Cível para 

regularização, observando-se a ordem cronológica do protocolo.

Após, renove-se conclusão.

Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007202-78.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

N. D. S. R. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AUGUSTO CALDEIRA DA ROCHA BANDEIRA BASTOS OAB - 

MT10525/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (RÉU)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1007202-78.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

NAYARA DE SOUZA RANGEL RÉU: INSS VISTOS. Tendo em vista que a 

parte requerida trata-se de autarquia federal, bem ainda que a matéria 

debatida na presente versa sobre direito previdenciário, DETERMINO a 

redistribuição do presente feito ao Juízo da 4ª Vara desta Comarca. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. GLAUBER 

LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001074-76.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SAMYLA BEZERRA DE ARRUDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1001074-76.2017.8.11.0040. AUTOR(A): 

SAMYLA BEZERRA DE ARRUDA RÉU: BANCO BRADESCO SA VISTOS. 

Trata-se de Ação para Cobrança do Seguro DPVAT, pelos fatos e 

fundamentos narrados na inicial. Recebida a inicial, foi determinada a 

citação da parte requerida. Foi apresentada contestação, tendo a parte 

autora deixado transcorrer em branco o prazo para apresentação de 

impugnação à contestação. É o relatório. Passo a sanear o feito. De início, 

restando evidentemente demonstrada a necessidade e utilidade da via 

jurisdicional no caso em comento, bem como sua adequação, deve ser 

afastada a alegação de carência da ação por falta de interesse de agir, 

uma vez que é plenamente possível, por meio da ação proposta, a parte 

autora alcançar o resultado almejado, respeitando-se o princípio da 

inafastabilidade da jurisdição disposto no art. 5º, inciso XXXV, da 

Constituição Federal. Ora, não constitui requisito para pleitear indenização 

do seguro obrigatório DPVAT pela via jurisdicional a requisição pela via 

administrativa, precedentes dos Tribunais. A propósito: "SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT) – LEI N. 6.194/74 – SUBSTITUIÇÃO DO POLO 

PASSIVO – DESNECESSIDADE – PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO - FALTA DE INTERESSE NÃO CARACTERIZADA – 

PRELIMINARES REJEITADAS – INDENIZAÇÃO – NEXO CAUSAL 

DEMONSTRADO – GRAU DA INVALIDEZ – LAUDO PERICIAL – 

ARBITRAMENTO PROPORCIONAL – SÚMULA 474/STJ – TETO MÁXIMO – 

RECURSO PROVIDO PARCIAL. A seguradora é parte legítima para figurar 

no polo passivo, posto que todas as seguradoras que fazem parte do 

consórcio responsável pelo pagamento das indenizações decorrentes de 

danos causados por acidente de trânsito tem a atribuição de quitar a 

indenização do seguro obrigatório. Não ocorre falta do interesse de agir 

ante ao não esgotamento da via administrativa para o pleito judicial da 

indenização, pois, tal matéria há muito já tem entendimento pacífico nos 

Tribunais e no art.5º, XXXV da Constituição Federal. Quando as provas 

trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência 
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do sinistro e o dano causado e inexistindo prova em contrário, não incide a 

improcedência da ação por ausência de provas. Sendo parcial a lesão 

sofrida pela vítima, deve ser utilizado o percentual apresentado pelo 

médico legista para a quantificação da lesão e o devido arbitramento da 

indenização, podendo ser somados os valores atinentes a mais de uma 

lesão, porém, respeitado o limite ao teto" (Ap 75152/2015, DES. CARLOS 

ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

29/07/2015, Publicado no DJE 05/08/2015) - destaquei. Da mesma forma, 

não há que se falar em inépcia da inicial, já que os fatos foram narrados 

na inicial com clareza, sendo a exordial devidamente instruída com os 

documentos necessários. Posto isto e não havendo outras questões a 

serem apreciadas ou irregularidades a serem expurgadas, DECLARO 

SANEADO O PROCESSO. Fixo como pontos controvertidos: I) se há 

invalidez permanente; II) se há nexo causal entre o acidente 

automobilístico narrado na inicial e a invalidez permanente; III) se a 

invalidez permanente é total ou parcial; IV) se parcial, se é completa ou 

incompleta, com o devido enquadramento no anexo da Lei n. 6.194/74; e 

V) se incompleta, qual o grau de extensão da incapacidade (intensa, 

média, leve ou residual). DEFIRO a produção de prova pericial. Para tanto, 

nomeio como perito do juízo, independentemente de compromisso, o Dr. 

GABRIEL SATO IKUHARA CAVALCANTI PICOS, CRM/SP nº 155.706, 

devendo o mesmo ser intimado desta nomeação para conhecimento e 

realização da perícia médica necessária, em data a ser informada por ele. 

O respectivo laudo deverá ser apresentado no prazo de 90 (noventa) 

dias, a contar da efetivação da avaliação e/ou exame médico encimado. 

INTIMEM-SE as partes para fins e prazos dos incisos I e II do §1º do artigo 

465 do NCPC. Tal intimação será dispensada para a parte que já nomeou 

assistente e/ou já apresentou seus quesitos nas petições anteriores. FIXO 

honorários periciais no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). 

Considerando que a produção da prova pericial foi pleiteada pela parte 

requerida, conforme fls. 158/158v, DETERMINO a intimação da mesma 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, depositar a integralidade do valor 

devido dos honorários (Art. 465, §3º c/c artigo 95, ambos do CPC). Deixo 

consignado que 50% do valor depositado será liberado no início da perícia 

e o restante após a entrega do laudo em Juízo (Art. 465, §4º, CPC). Com a 

juntada do laudo médico, intime as partes para fins e prazo dos 

parágrafos do artigo 477 do NCPC, através de publicação no DJE, 

oportunidade em que deverão também apresentar memoriais finais, sob 

pena de preclusão. Após, conclusos para sentença. INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. GLAUBER 

LINGIARDI STRACHICINI, Juiz de Direito, em Substituição Legal.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007001-86.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA SOCORRO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE CASALE OAB - SP336713 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AUTO POSTO SORRISAO LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1007001-86.2018.8.11.0040. 

REQUERENTE: LUCIANA SOCORRO DOS SANTOS REQUERIDO: AUTO 

POSTO SORRISAO LTDA VISTOS. Trata-se de Embargos à Ação Monitória 

interposto por LUCIANA SOCORRO SANTOS CASALE em face de AUTO 

POSTO SORRISÃO LTDA, qualificados nos autos. É o breve relatório. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Sem delongas, verifico que o caso é de 

indeferimento da inicial, uma vez que os embargos na ação monitória não 

têm natureza jurídica de "ação autônoma”, tendo ainda a parte requerente 

já juntado petição idêntica no processo nº 1003759-22.2018.8.11.0040. 

Ante ao exposto, INDEFIRO esta inicial, e, como consequência, JULGO 

EXTINTO O FEITO, sem exame do mérito, com fundamento nos artigos 290 

e 485, inciso X, do Código de Processo Civil, determinando o cancelamento 

da distribuição, sendo desnecessária, porém, a anotação junto à Central 

de Distribuição. Sem condenação em custas e honorários. Transitada em 

julgado a presente sentença, arquivem-se os autos, com as cautelas de 

estilo, na forma da CNGC-TJMT. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI, Juiz de Direito, em 

Substituição Legal.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000606-78.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CARMELITANO LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINA ROMAO CALVO OAB - MT19370/O (ADVOGADO(A))

CARLOS ALBERTO KOCH OAB - MT0007299A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO ACCACIO MOREIRA DE MELLO (RÉU)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1000606-78.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CARMELITANO LTDA RÉU: RICARDO 

ACCACIO MOREIRA DE MELLO VISTOS. Entre um ato e outro, e após o 

regular trâmite processual, as partes apresentaram petição conjunta de 

acordo, pugnando por sua homologação judicial, bem como pela extinção 

do feito. Pois bem. A causa versa sobre direitos patrimoniais disponíveis, 

os quais admitem transação. Ademais, verifica-se que o acordo em 

comento foi livremente pactuado, contendo as assinaturas das 

partes/procuradores, não havendo qualquer indicativo de vícios no 

consentimento. Em virtude disso, a homologação da avença é medida que 

se impõe. Ante o exposto, HOMOLOGO, POR SENTENÇA, para que surta 

seus jurídicos e regulares efeitos, o ACORDO a que chegaram as partes, 

e, em consequência julgo extinto o feito, com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Novo Código de Processo 

Civil. Custas e honorários na forma do art. 90, § 2º, do NCPC. Preclusa 

esta decisão, autorizo o desentranhamento dos cheques. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Após, ao arquivo. GLAUBER 

LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000672-29.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZEU JANISEK (AUTOR(A))

ELOSMAR JANISEK (AUTOR(A))

ELETICIA JANISEK (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR VIANA LUCENA OAB - MT0019417A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

ELIANA KAWAGUTI (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Diante da devolução de carta precatória, intimem-se a parte autora para 

requerer o que de direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003138-25.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PRISCILA ROSA DA FONSECA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO BRUGNEROTTO OAB - MT0013710S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (RÉU)

 

Impulsiono os presentes autos para fazer vistas a parte autora para que 

requeira o que entender de direito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1007015-07.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO GERALDO VOZNIAK OAB - 411.298.901-63 (PROCURADOR)

EDMAURO DIER DIAS NASCIMENTO OAB - MT0018159A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANA DE LIMA (EXECUTADO)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039412/12/2018 Página 278 de 855



Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA DE LIMA OAB - SP149020 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1007015-07.2017.8.11.0040. 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE SORRISO/MT PROCURADOR: EVANDRO 

GERALDO VOZNIAK EXECUTADO: LUCIANA DE LIMA Vistos/BG. 

Considerando que foi satisfeita a obrigação, conforme demonstrado em 

Num. 16691855 e 16691846, julgo e declaro extinto o presente processo 

nos termos do art. 924, inciso II do Novo Código de Processo Civil. Custas 

pela executada. Honorários advocatícios indevidos, eis que já pagos 

administrativamente (Num. 16691855). Após o trânsito em julgado, 

arquive-se o presente feito com as respectivas baixas e cautelas de 

estilo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 41267 Nr: 4084-97.2007.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALTAIR FAUSTINO RAMALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

DECIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B, MAURO MEAZZA - 

OAB:11 110-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DILSON FERREIRA PEDROSA 

FILHO - OAB:PROC. FEDERAL

 Impulsiono os presentes autos para proceder a intimação do(s) 

advogado(s) da parte autora, via DJE, para que, querendo, apresente 

manifestação acerca da impugnação à execução apresentada pela(s) 

parte(s) requerida(s).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 45761 Nr: 2675-52.2008.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALMIR DE OLIVEIRA SOTEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B, MAURO MEAZZA - 

OAB:11 110-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para proceder a intimação do(s) 

advogado(s) da parte autora, via DJE, para que, querendo, apresente 

manifestação acerca da impugnação à execução apresentada pela(s) 

parte(s) requerida(s).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 85702 Nr: 5065-87.2011.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA NACIR BECKER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSELI INES REIS - OAB:11666

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para proceder a intimação do(s) 

advogado(s) da parte autora, via DJE, para que, querendo, apresente 

manifestação acerca da impugnação à execução apresentada pela(s) 

parte(s) requerida(s).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 86511 Nr: 5956-11.2011.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BARAZETTI E MICHELS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO VALENTE FUGA PIRES 

- OAB:7679

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para proceder a intimação do(s) 

advogado(s) da parte autora, via DJE, para que, querendo, apresente 

manifestação acerca da impugnação à execução apresentada pela(s) 

parte(s) requerida(s).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 100660 Nr: 3442-17.2013.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEDIANE DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/MT, RAFAEL WASNIESKI - OAB:15469/A, RICARDO 

ROBERTO DALMAGRO - OAB:12205-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para proceder a intimação do(s) 

advogado(s) da parte autora, via DJE, para que, querendo, apresente 

manifestação acerca da impugnação à execução apresentada pela(s) 

parte(s) requerida(s).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 118929 Nr: 9279-19.2014.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AURI HIBNER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para proceder a intimação do(s) 

advogado(s) da parte autora, via DJE, para que, querendo, apresente 

manifestação acerca da impugnação à execução apresentada pela(s) 

parte(s) requerida(s).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 116168 Nr: 7236-12.2014.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ GUILHERME DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DA PIEVE - 

OAB:11.284-A, MARLUCY PEREIRA DA SILVA - OAB:16.016/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para proceder a intimação do(s) 

advogado(s) da parte autora, via DJE, da data inicial da perícia dia 18 de 

dezembro de 2018; ás 08h00min no estabelecimento do perito nomeado 

Aldo Nuss.

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010304-91.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DELCI POTRICH (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUDIMAR ROMMEL OAB - MT0008238A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VEZZO ILUMINACAO LTDA - EPP (EXECUTADO)

 

Processo nº. 8010390-62.2015.811.0040 IMPULSIONAMENTO POR 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039412/12/2018 Página 279 de 855



CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico e dou fé nos termos da 

legislação vigente, impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado 

Exeqüente para no prazo de 05(cinco) dias se manifestar sobre a 

devolução da Carta Precatória juntada no ID. 16618230, bem como sobre 

os rumos da execução, sob pena de extinção (Lei n. 9.099/95, art. 53, 

§4º). Sorriso/MT, 11 de dezembro de 2018.Elite Capitanio,Gestora 

Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010449-84.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO TRAMONTINA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO TRAMONTINA OAB - MT0004728A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIA DIAS DE ALMEIDA (EXECUTADO)

FRANCELINO FERREIRA GIL (EXECUTADO)

 

Processo nº. 8010449-84.2014.811.0040 IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico e dou fé nos termos da 

legislação vigente, impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado 

Exeqüente para no prazo de 05(cinco) dias se manifestar sobre a Certidão 

do Oficial de Justiça juntada no ID. 15850540, bem como sobre os rumos 

da execução, sob pena de extinção (Lei n. 9.099/95, art. 53, §4º). 

Sorriso/MT, 11 de dezembro de 2018.Elite Capitanio,Gestora Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010914-30.2013.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IVANI MARIANI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO GERALDO VOZNIAK OAB - MT0012979A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RUPOLO & SALES LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Processo: 8010914-30.2013.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte Exequente (advogado) para que, manifeste-se sobre os 

rumos da execução no prazo de 05 (cinco) dias, considerando as 

diligências de ID. 16998028 e 14828735, sob pena de arquivamento. 

Sorriso/MT, 11 de dezembro de 2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003572-14.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDILEUZA OLIVEIRA DE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS WANDERLEY DE LIMA OAB - MT24081/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAROLA VEICULOS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL HENRIQUE DE MELO OAB - MT0012671A (ADVOGADO(A))

 

DECISÃO Processo: 1003572-14.2018.8.11.0040. REQUERENTE: 

EDILEUZA OLIVEIRA DE AMORIM REQUERIDO: PAROLA VEICULOS LTDA - 

ME Vistos etc. Designo para audiência de instrução e julgamento o dia 12 

de fevereiro 2019, às 15h00min. Intimem-se as partes para 

comparecimento à audiência, cientes de que poderão arrolar testemunhas, 

até o máximo de 03 (três) cada uma, sendo que tais testemunhas deverão 

comparecer ao ato independentemente de intimação, ou mediante esta, se 

requerimento nesse sentido for apresentado à Secretaria no mínimo 05 

(cinco) dias antes da audiência (art. 34 da Lei nº 9.099/95). Consignem-se 

no mandado as advertências do art. 20 e art. 51, I, ambos dispositivos da 

Lei nº 9.099/95. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000867-43.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO BENEDITO DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILER MARQUES RIBEIRO OAB - MT12269/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REQUERIDO)

CASAS BAHIA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VICTOR JOSE PETRAROLI NETO OAB - SP31464 (ADVOGADO(A))

ANA RITA DOS REIS PETRAROLI OAB - SP0130291A (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 01 de MARÇO 

de 2019, às 14:10 horas, nesta Comarca. O patrono deverá trazer a 

reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007052-97.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

B. W. PUVA & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANNINE CRUZ SOUZA OAB - MT0019565A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIMONE MELO DE SOUSA (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 01 de MARÇO 

de 2019, às 14:30 horas, nesta Comarca. O patrono deverá trazer a 

reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007054-67.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SUNAMITA NASCIMENTO DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 01 de MARÇO 

de 2019, às 14:40 horas, nesta Comarca. O patrono deverá trazer a 

reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007056-37.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADAIR JOSE DE ASSIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 01 de MARÇO 

de 2019, às 14:50 horas, nesta Comarca. O patrono deverá trazer a 

reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007074-58.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO NICOLAU CHUPEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO VALENTE FUGA PIRES OAB - MT0007679A-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

GABIZA TRANSPORTES DE CARGAS LTDA (REQUERIDO)

CARAMURU ALIMENTOS S/A. (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 01 de MARÇO 

de 2019, às 15:20 horas, nesta Comarca. O patrono deverá trazer a 

reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007079-80.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MAYCOM JOSE SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR VIANA LUCENA OAB - MT0019417A (ADVOGADO(A))

Hermes da Silva OAB - MT0014884A (ADVOGADO(A))

FERNANDO PARMA TIMIDATI OAB - MT0016027A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 01 de MARÇO 

de 2019, às 15:30 horas, nesta Comarca. O patrono deverá trazer a 

reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007079-80.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MAYCOM JOSE SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR VIANA LUCENA OAB - MT0019417A (ADVOGADO(A))

Hermes da Silva OAB - MT0014884A (ADVOGADO(A))

FERNANDO PARMA TIMIDATI OAB - MT0016027A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 01 de MARÇO 

de 2019, às 15:30 horas, nesta Comarca. O patrono deverá trazer a 

reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007185-42.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ZELI NOEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE FERREIRA PINHO OAB - MT0019182S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

 

Processo: 1007185-42.2018.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte reclamante(advogado) de que foi designado o 08 DE 

MARÇO DE 2019 ÀS 14:30HORAS para realização da audiência de 

conciliação, ficando ciente a parte interessada que o não comparecimento 

implicará na extinção do feito, bem como fica desde logo o patrono 

cientificado de que deverá trazer a parte reclamante independente de sua 

intimação. Sorriso/MT, 11 DE DEZEMBRO DE 2018. Cristiane V. Kuhn 

Tecnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007104-93.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIELE DA COSTA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 01 de MARÇO 

de 2019, às 16:00 horas, nesta Comarca. O patrono deverá trazer a 

reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007105-78.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIELE DA COSTA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 01 de MARÇO 

de 2019, às 16:10 horas, nesta Comarca. O patrono deverá trazer a 

reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002964-16.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE ROOS (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 01 de MARÇO 

de 2019, às 16:20 horas, nesta Comarca. O patrono deverá trazer a 

reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007111-85.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CELIANE DE JESUS MENDES OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 01 de MARÇO 

de 2019, às 16:30 horas, nesta Comarca. O patrono deverá trazer a 

reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1007112-70.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CELIANE DE JESUS MENDES OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 01 de MARÇO 

de 2019, às 16:40 horas, nesta Comarca. O patrono deverá trazer a 

reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007113-55.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CELIANE DE JESUS MENDES OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 01 de MARÇO 

de 2019, às 16:50 horas, nesta Comarca. O patrono deverá trazer a 

reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006729-92.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CESAR TORRES VEDANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE TORRES VEDANA OAB - MT0014013A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S/A. (REQUERIDO)

 

Processo: 1006729-92.2018.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte reclamante(advogado) de que foi designado o 22 DE MAIO 

DE 2019 ÀS 11:40HORAS para realização da audiência de conciliação, 

ficando ciente a parte interessada que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito, bem como fica desde logo o patrono cientificado de que 

deverá trazer a parte reclamante independente de sua intimação. 

Sorriso/MT, 11 DE DEZEMBRO DE 2018. Cristiane V. Kuhn Tecnica 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007116-10.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MOSCHEN & MOSCHEN LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTADORA ALTO ALEGRE LTDA - ME (REQUERIDO)

SOLISMAR ELOI BERLATTO (REQUERIDO)

ROZEANI BEDIN FOLLE BERLATTO (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 01 de MARÇO 

de 2019, às 17:00 horas, nesta Comarca. O patrono deverá trazer a 

reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007219-17.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO WENZEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Processo: 1007219-17.2018.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte reclamante(advogado) de que foi designado o 08 DE 

MARÇO DE 2019 ÀS 15:30HORAS para realização da audiência de 

conciliação, ficando ciente a parte interessada que o não comparecimento 

implicará na extinção do feito, bem como fica desde logo o patrono 

cientificado de que deverá trazer a parte reclamante independente de sua 

intimação. Sorriso/MT, 11 DE DEZEMBRO DE 2018. Cristiane V. Kuhn 

Tecnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007118-77.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO DE MORAES BOLANDIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEIZIANE PADILHA DA SILVA OAB - MT0014834A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 01 de MARÇO 

de 2019, às 17:10 horas, nesta Comarca. O patrono deverá trazer a 

reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007120-47.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO DA SILVA PEDROSO (REQUERENTE)

CAROLINE NOVAIS FERREIRA (REQUERENTE)

DIVINA MARIA NOVAIS FERREIRA (REQUERENTE)

MARCOS REGINALDO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO LANZ OAB - MT16425/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AÉREAS S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 01 de MARÇO 

de 2019, às 17:20 horas, nesta Comarca. O patrono deverá trazer a 

reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007130-91.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MOSCHEN & MOSCHEN LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OSMAR CASAGRANDE (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 01 de MARÇO 

de 2019, às 17:30 horas, nesta Comarca. O patrono deverá trazer a 
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reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007138-68.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

THAINELLEN KELLEN SOARES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ROGERIO MENDES OAB - MT0016057A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOÃO GILLIARD JUNIOR (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 01 de MARÇO 

de 2019, às 17:40 horas, nesta Comarca. O patrono deverá trazer a 

reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007221-84.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANIZIO SABINO PEREZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REQUERIDO)

 

Processo: 1007221-84.2018.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte reclamante(advogado) de que foi designado o 08 DE 

MARÇO DE 2019 ÀS 15:40HORAS para realização da audiência de 

conciliação, ficando ciente a parte interessada que o não comparecimento 

implicará na extinção do feito, bem como fica desde logo o patrono 

cientificado de que deverá trazer a parte reclamante independente de sua 

intimação. Sorriso/MT, 11 DE DEZEMBRO DE 2018. Cristiane V. Kuhn 

Tecnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007140-38.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO RODOLFO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

ELENILDE PEREIRA MIGUEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA ERGANG DA SILVA OAB - MT0011047A-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE SORRISO S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 01 de MARÇO 

de 2019, às 17:50 horas, nesta Comarca. O patrono deverá trazer a 

reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001650-69.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

OTICA CAVANHOLI EIRELI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DA MOTTA JARDIM OAB - MT0008440A (ADVOGADO(A))

Hermes da Silva OAB - MT0014884A (ADVOGADO(A))

FERNANDO PARMA TIMIDATI OAB - MT0016027A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO MOREIRA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

Certifico para os devidos fins que o protocolo da petição do ID. 16125654 

foi apresentada intempestivamente, tanto que já havia sido proferida a 

sentença de extinção, motivo pelo qual levo os presentes autos ao 

arquivo, conforme determinado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007225-24.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON GRAMKOW (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Processo: 1007225-24.2018.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte reclamante(advogado) de que foi designado o 08 DE 

MARÇO DE 2019 ÀS 16:00HORAS para realização da audiência de 

conciliação, ficando ciente a parte interessada que o não comparecimento 

implicará na extinção do feito, bem como fica desde logo o patrono 

cientificado de que deverá trazer a parte reclamante independente de sua 

intimação. Sorriso/MT, 11 DE DEZEMBRO DE 2018. Cristiane V. Kuhn 

Tecnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003402-42.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARINEIVA HOFFMANN - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARGARIDA FELIX (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 08 de MARÇO 

de 2019, às 12:30 horas, nesta Comarca. O patrono deverá trazer a 

reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010488-18.2013.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI INES REIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSELI INES REIS OAB - MT0011666A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO Certidão de Decurso de Prazo Certifico 

que decorreu o prazo legal, sem que houvesse, até a presente data, 

qualquer manifestação do(a) EXECUTADO: OI S.A, quanto ao cumprimento 

da sentença volutariamente. SORRISO, 11 de dezembro de 2018. ELITE 

CAPITANIO Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE SORRISO E INFORMAÇÕES: AVENIDA PORTO ALEGRE, 

2661, CENTRO, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 TELEFONE: (66) 

35449804

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010970-63.2013.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CHARLES JEAN ZUCCHI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILDINEA MARQUES RIBEIRO OAB - MT0012984A (ADVOGADO(A))

EMANUELLE MANDU GAIA OAB - MT0019539A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO VINICIO PORTO DE AQUINO OAB - MT0014250S (ADVOGADO(A))
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C E R T I D- Ã O DE IMPULSIONAMENTO Processo: 

8010970-63.2013.8.11.0040 Certifico e dou fé nos termos da legislação 

vigente em cumprimento ao § 42 da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 

16, item 19 da CNGC/MT, 5.16, impulsiono estes autos a fim de intimar, 

parte executada, na forma do art. 513, §2º, do NCPC, para cumprimento da 

sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de, não o fazendo, 

incidir multa de 10% (dez por cento) sobre o montante da condenação, 

nos termos do art. 523, § 1º, do NCPC. Fica a parte executada advertida 

de que, transcorrido o prazo assinalado sem o pagamento voluntário, 

inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, independentemente de 

penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, impugnação. 

Não havendo cumprimento voluntário, deverá a parte exequente 

apresentar atualização do débito com a incidência da multa acima referida, 

em 05 (cinco) dias, prazo este subsequente ao assinalado no item “II”, 

independente de nova intimação, sob pena de arquivamento. Com o 

cálculo, será os autos será conclusos para análise dos demais pedidos 

formulados pela parte exequente. Ainda para a hipótese de ausência de 

cumprimento voluntário, e desde que expressamente assim requerido, fica 

desde logo deferida a expedição de certidão em favor da parte credora, 

na forma do art. 517, §2º, do NCPC, para fins de protesto. Nesse caso, o 

valor considerado será aquele calculado na forma do item anterior. 

Sorriso/MT, 11 de dezembro de 2018. Elite Capitanio, Gestora Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003438-84.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARINEIVA HOFFMANN - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSICLEIA PEREIRA GUIMARAES (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 08 de MARÇO 

de 2019, às 12:40 horas, nesta Comarca. O patrono deverá trazer a 

reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011144-77.2010.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ERNESTO KAUFERT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA ERGANG DA SILVA OAB - MT0011047A-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMELIA COMIN DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

8011144-77.2010.8.11.0040. EXEQUENTE: ERNESTO KAUFERT 

EXECUTADO: AMELIA COMIN DE SOUZA Vistos etc. Sobre a certidão de 

Num. 15381582, intime-se novamente o exequente para manifestar se 

concorda com a quitação da execução, no prazo de 05 dias, sob pena de 

concordância tácita quanto a quitação do débito, nos termos da referida 

certidão. Havendo concordância ou inércia, proceda-se com a restituição 

dos valores penhorados à executada. Caso contrário, conclusos. Às 

providências.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010468-22.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

OFICINA MECANICA ML LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESLEN PARRON MENDES OAB - MT0017909A (ADVOGADO(A))

VALDENIR BERTOLDO OAB - MT0017944A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RESTRITO INDUSTRIA E COEMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME 

(EXECUTADO)

CACENILDO ALVES DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

Processo: 8010468-22.2016.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte reclamante(advogado) de que foi designado o 08 DE 

MARÇO DE 2019, ÀS 17H00MIN para realização da audiência de 

conciliação, a ficando ciente a parte interessada que o não 

comparecimento implicará na extinção do feito, bem como fica desde logo 

o patrono cientificado de que deverá trazer a parte reclamante 

independente de sua intimação. Sorriso/MT, 11 de dezembro de 2018. 

Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007169-88.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA DA SILVA MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 08 de MARÇO 

de 2019, às 13:20 horas, nesta Comarca. O patrono deverá trazer a 

reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007171-58.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LEILSON COSTA FREIRE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT0012952A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 08 de MARÇO 

de 2019, às 13:30 horas, nesta Comarca. O patrono deverá trazer a 

reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007172-43.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RONILSON PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT0012952A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 08 de MARÇO 

de 2019, às 13:40 horas, nesta Comarca. O patrono deverá trazer a 

reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007173-28.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELDER DA SILVA FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 08 de MARÇO 

de 2019, às 13:50 horas, nesta Comarca. O patrono deverá trazer a 

reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007179-35.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS RODRIGUES DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 08 de MARÇO 

de 2019, às 14:00 horas, nesta Comarca. O patrono deverá trazer a 

reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007181-05.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RONILSON PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT0012952A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 08 de MARÇO 

de 2019, às 14:10 horas, nesta Comarca. O patrono deverá trazer a 

reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007184-57.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NORBERTO TREMEA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO VALENTE FUGA PIRES OAB - MT0007679A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FS AGRISOLUTIONS INDUSTRIA DE BIOCOMBUSTIVEIS LTDA 

(REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 08 de MARÇO 

de 2019, às 14:20 horas, nesta Comarca. O patrono deverá trazer a 

reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007212-25.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MAKLEI LEITE DOS SANTOS (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL DAVID MARTINS SANTANA OAB - MT20788/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LATAM AIRLINES GROUP S/A (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 08 de MARÇO 

de 2019, às 15:00 horas, nesta Comarca. O patrono deverá trazer a 

reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001870-67.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MONDADORI & MONDADORI LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CELI LUCIANI SULZBACHER (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA LUCIA STEFFANELLO OAB - MT4709/B (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SORRISO 

MT SECRETRIA DA VARA ESPECIALIZADA DO PROCESSO Nº 

1001870-67.2017.8.11.0040 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- ATOS 

ORDINATÓRIOS Certifico que em cumprimento ao § 42 da Lei nº 9.099/95 

ou Capitulo 5, seção 16, item 19 da CNGC/MT, 5.16, impulsiono estes autos 

a fim de intimar a parte Exequente acerca da petição e documentos 

acostados nos autos nos Ids. nº 15945323 e 16001204. Sorriso/MT, 11 de 

Dezembro de 2018. Elite Capitanio, Gestora Judicial.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007213-10.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MILENA BIONDO OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL DAVID MARTINS SANTANA OAB - MT20788/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LATAM AIRLINES GROUP S/A (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 08 de MARÇO 

de 2019, às 15:10 horas, nesta Comarca. O patrono deverá trazer a 

reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007224-39.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 08 de MARÇO 

de 2019, às 15:50 horas, nesta Comarca. O patrono deverá trazer a 

reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001816-67.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO FRAGA DE MELLO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO FRAGA DE MELLO OAB - MT0008166A (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

ANALIO ANTONIO BORGES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANO VALENTE FUGA PIRES OAB - MT0007679A-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1001816-67.2018.8.11.0040. EXEQUENTE: MARCELO FRAGA DE MELLO 

EXECUTADO: ANALIO ANTONIO BORGES Vistos etc. Trata-se de ação de 

cobrança, sob a alegação de que o reclamado possui uma dívida no valor 

original de R$ 1.653,00. O reclamado, devidamente citado, apresentou 

contestação em Num. 15379512, arguindo a inexistência da dívida, eis que 

o cheque teria sido dado em garantia de contrato com terceiros, não 

havendo relação com o reclamante, realizando pedido contraposto de 

danos morais. É o sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos 

termos do artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. Decido. Pois bem, o reclamado 

não nega a emissão do cheque, arguindo, todavia, que este teria sido 

emitido em garantia de contrato de contratação de buffet para o 

casamento de sua filha, o qual não teria sido devolvido pela pessoa 

responsável após a integral quitação dos valores devidos pela prestação 

de serviços. O cenário fático encimado não pode ser utilizado para obstar 

a cobrança do cheque pelo reclamante, o qual, pelo que consta, seria 

terceiro de boa-fé, não podendo o reclamado opor suas exceções 

pessoais em face dele, ante o princípio da autonomia atribuído ao título de 

crédito em questão. No mais, a alegação de que não houve circulação do 

título é descabida, na exata medida em que se encontra na posse de 

terceiro que não àquele que recebeu o cheque (segundo alega o 

reclamado), caracterizando a circulação do título. Tecidas tais 

considerações, a procedência dos pedidos iniciais é medida que se impõe, 

sendo desnecessários maiores comentários a respeito, culminando com a 

improcedência do pedido contraposto. Ante o exposto, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos iniciais, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do art. 487, I, do NCPC, para CONDENAR o reclamado a pagar a 

reclamante o valor de R$ 1.653,00 (mil seiscentos e cinquenta e três 

reais), devidamente corrigidos a partir da data da emissão do cheque e 

com juros legais a partir da primeira apresentação, nos termos do 

entendimento pacificado pelo STJ, via Recurso Repetitivo nº 1556834/SP. 

No mais, JULGO IMPROCEDENTE o pedido contraposto. Sem honorários e 

custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). Publique-se. Registre-se. Intime-se. Com 

o trânsito em julgado, arquive-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000520-10.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA MARIA DE MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO PARMA TIMIDATI OAB - MT0016027A (ADVOGADO(A))

Hermes da Silva OAB - MT0014884A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT0006551S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1000520-10.2018.8.11.0040. REQUERENTE: ANGELA MARIA DE MATOS 

REQUERIDO: UNIC SORRISO LTDA Decido a lide, com dispensa do relatório 

(Lei n.º 9.099/95, art. 38). Trata-se de reclamação proposta por ANGELA 

MARIA DE MATOS em face de UNIC SORRISO LTDA., em que pretende: a) 

a declaração de inexistência de débito frente à reclamada; b) a 

condenação da reclamada a título de indenização por danos morais. A 

reclamante sustenta que fez o vestibular no campus da Unic/Sorriso, para 

testar seu conhecimento, mas não com o intuito de cursar imediatamente, 

haja vista que não havia ainda concluído o ensino médio, requisito para 

iniciar a graduação. Diz que após a várias insistências da reclamada 

compareceu ao campus e assinou o contrato, mesmo explicando que não 

poderia cursar. Conquanto não tenha comparecido ao curso ofertado pela 

reclamada, foi surpreendida com uma anotação em órgãos de proteção ao 

crédito por ele efetuada. A empresa reclamada apresentou contestação. 

Em síntese, alega que a reclamante compareceu ao campus e assinou 

contrato para iniciar o curso, pagando, inclusive, a primeira parcela 

promocional. Sustenta que a reclamante também efetuou a contratação do 

PEP (Parcelamento Estudantil Privado), demonstrando interesse em cursar 

o curso de Direito. Demonstra a inexistência de conduta ilícita, reforçando 

a existência de contratação por parte da reclamante de e seu 

inadimplemento, hipótese que autoriza a inclusão do seu nome em órgão 

de proteção ao crédito. Nesses termos, pugna pela improcedência dos 

pedidos contidos na reclamação. Pois bem, no que diz com o mérito, não 

se pode perder de vista o disposto no art. 14 do CDC, o qual estabelece a 

responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços: “Art. 14. O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. § 1º. O serviço é 

defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode 

esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre 

as quais: I - o modo de seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que 

razoavelmente dele se esperam; III - a época em que foi fornecido. § 2º. O 

serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas. § 

3º. O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando 

provar: I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa 

exclusiva do consumidor ou de terceiro.” É sabido da exigência do 

estabelecimento de ensino requerido no sentido de que, para que a 

matrícula fosse efetivada, o aluno tivesse concluído o ensino médio antes 

do processo seletivo. Sabe-se também que, por força do artigo 44, II, da 

Lei 9.394/96, o candidato a vestibular que não tenha concluído o ensino 

médio ou equivalente não tem direito à matrícula em curso de graduação. 

No caso dos autos, está evidente que a ré não poderia ter efetivado a 

matrícula do autor, uma vez que, nem à época do vestibular, tampouco à 

data da efetivação da matrícula, comprovou ter concluído o ensino médio. 

Sucede que o demandante, após ter se inscrito no vestibular - o qual 

poderia estar fazendo como um mero treino, porquanto para a inscrição no 

processo seletivo não se exige comprovação de conclusão no ensino 

médio - logrando aprovação, teve indevidamente efetivada sua matrícula, 

posto que não reunia condições básicas para o ingresso em nível 

superior. Corroborando, menciono, ainda, que artigo acima referido dispõe 

que será anulada a classificação dos candidatos que não apresentarem o 

requisito no momento da primeira fase da matrícula. Mesmo diante da 

contratação, clarividente que a reclamante ainda não possuía as 

condições para realizar o curso, ainda não tinha concluído o ensino médio. 

A Reclamada tinha a obrigação de recusar a contratação diante da 

situação supramencionada. Mais ainda, jamais poderia ter inscrito o nome 

da autora em cadastros de inadimplentes por não ter pagado as 

mensalidades de um curso que não poderia cursar. Entretanto, no caso 

concreto improcede o pedido de reparação por danos morais, pois no 

momento em que ocorreu tal inscrição, possuía a parte autora outras 

inscrições preexistentes (ID13790766). Tal entendimento já está 

consolidado na súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, a qual 

transcrevo: Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, 

não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima 

inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. Quanto ao pedido de 

repetição em dobro, o mesmo só tem cabimento quando a parte paga por 

dívida que venha posteriormente a ser declarada indevida, o que não 

ocorreu nos autos, visto que não houve pagamento do débito. Face ao 

exposto, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da ação declaratória para 

declarar a inexistência de contratação e a consequente inexigibilidade do 

débito com relação ao contrato AG00000002874745 no valor de 

R$1.737,60, bem como quaisquer outras cobranças com relação a tal 

contrato, sob pena de multa do dobro do valor indevidamente cobrado, 

determinando a baixa definitiva do nome da parte autora dos cadastros 

restritivos em relação a tal dívida. Sem condenação ao pagamento de 

custas ou honorários advocatícios, nos termos do art. 54, caput, c/c art. 

55, caput, ambos da Lei n. 9.099/95. Submeto à apreciação do MM. Juiz 

Togado para homologação ou substituição do presente projeto de 

sentença, na forma do art. 40, da Lei n. 9.099/95. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 25 de setembro de 2018. Janaína L. 

Franz Tartari Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO O PROJETO DE 

SENTENÇA do (a) juiz (a) leigo (a), na forma do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011624-55.2010.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO COL GOMES (EXEQUENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO MASCARELLO OAB - MT0011726A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO ORLANDO GEMMI (EXECUTADO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 08 de MARÇO 

de 2019, às 16:20 horas, nesta Comarca. O patrono deverá trazer a 

reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007240-90.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDINALDO SILVIO DRAGUNSKI BORTOLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELA BRESSAN MANZ OAB - MT0016895-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 08 de MARÇO 

de 2019, às 16:30 horas, nesta Comarca. O patrono deverá trazer a 

reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1002607-07.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO BANFI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA OAB - MT0022107A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ORTENILA SALETE BANFI DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

1002607-07.2016.8.11.0040. EXEQUENTE: MARCO AURELIO BANFI 

EXECUTADO: ORTENILA SALETE BANFI DA SILVA Vistos etc. Sobre o 

pleito retro, manifeste-se o executado, no prazo de 05 dias. Na sequência, 

renove-se a intimação do exequente. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007241-75.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOHN PAULO STEFENON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO VALENTE FUGA PIRES OAB - MT0007679A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FS AGRISOLUTIONS INDUSTRIA DE BIOCOMBUSTIVEIS LTDA 

(REQUERIDO)

CLAUDIMIR CAPITANIO (REQUERIDO)

GRANLIDER TRANSPORTES E AGENCIAMENTOS DE CARGAS LTDA - ME 

(REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 08 de MARÇO 

de 2019, às 16:40 horas, nesta Comarca. O patrono deverá trazer a 

reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007242-60.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS ARSEGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO VALENTE FUGA PIRES OAB - MT0007679A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FS AGRISOLUTIONS INDUSTRIA DE BIOCOMBUSTIVEIS LTDA 

(REQUERIDO)

ADEMIR PIVATTO (REQUERIDO)

GRANLIDER TRANSPORTES E AGENCIAMENTOS DE CARGAS LTDA - ME 

(REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 08 de MARÇO 

de 2019, às 16:50 horas, nesta Comarca. O patrono deverá trazer a 

reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000153-83.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CRISTINA MONTEIRO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG0109730A 

(ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Processo n.º 

1000153-83.2018.8.11.0040 Certifico e dou fé nos termos da legislação 

vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, 

§ 4º do CPC, IMPULSIONO estes autos a fim de intimar a parte executada 

(advogado), na forma do art. 513, §2º do CPC, para cumprimento da 

sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não o fazendo, 

incidir multa de 10% (dez por cento) sobre o montante da condenação, 

nos termos do art. 523, § 1º, do CPC. Fica a parte executada advertida de 

que, transcorrido o prazo assinalado sem o pagamento voluntário, 

inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, independentemente de 

penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, impugnação. 

Sorriso/MT, 11 de dezembro de 2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007219-17.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO WENZEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1007219-17.2018.8.11.0040. REQUERENTE: ROGERIO WENZEL 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos etc. Trata-se de reclamação c com pedido de tutela antecipada, sob 

a alegação de que está sendo cobrada por fatura com valor exorbitante 

referente aos mês setembro/2018, aduzindo que o valor cobrado é 

indevido, pugnando que a ré se abstenha de interromper o fornecimento 

de energia, bem como de inserir seu nome nos cadastros de 

inadimplentes. É o sucinto relatório. Decido. Analisando os autos, constato 

que, provavelmente, a possibilidade de suspensão do fornecimento de 

energia elétrica se refere a dívidas antigas, consoante se denota dos 

documentos acostados aos autos. Logo, pelo menos nessa análise 

sumária, constato que de dívida atual não se trata, independentemente da 
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existência, ou não, do débito. Nestes casos, “(...) O Superior Tribunal de 

Justiça consagra o entendimento de que não é lícito à concessionária 

interromper o serviço de fornecimento de energia elétrica por dívida 

pretérita, a título de recuperação de consumo (grifei), em face da 

existência de outros meios legítimos de cobrança de débitos antigos não 

pagos (...)” (TJMT – 3ª Câmara de Direito Privado. Ap 32079/2018, DES. 

DIRCEU DOS SANTOS, J. 04/07/2018, DJE 11/07/2018). Destarte, constato 

a plausibilidade do direito invocado, tendo em vista que o corte no 

fornecimento de energia elétrica não se justifica em se tratando de dívida 

pretérita, consoante remansosa jurisprudência dos Tribunais Superiores. 

Quanto ao periculum in mora, o simples fato de o requerente ser privado 

injustamente de serviço essencial, já é suficiente para o deferimento da 

medida liminar, visto que a dívida está sendo discutida em juízo, não sendo 

justo, nem razoável, a interrupção no fornecimento de energia elétrica. 

Outrossim, se procedentes as alegações da parte, a demora no 

provimento jurisdicional lhe acarretará sérios prejuízos, decorrentes da 

restrição ao crédito. Portanto, analisadas as alegações apresentadas, 

aliadas aos documentos atrelados à inicial, conclui-se que estão 

presentes os requisitos necessários à concessão da liminar pleiteada. 

Posto isso, DEFIRO LIMINARMENTE O PEDIDO ANTECIPATÓRIO, nos 

termos do art. 300, do NCPC, DETERMINANDO QUE A REQUERIDA SE 

ABSTENHA DE EFETUAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA 

ELÉTRICA NA UNIDADE CONSUMIDORA da autora, com relação ao débito 

pretérito, devendo os pagamentos mensais se circunscreverem ao 

respectivo consumo, bem como se abstenha de inserir o débito discutido 

na presente demanda em cadastros de inadimplentes, até o julgamento 

final da ação. Para o caso de desobediência, fixo multa no valor de 

R$500,00. Tendo em vista a verossimilhança apontada, bem como a 

facilidade de a reclamada comprovar inverdades dos fatos alegados pela 

parte reclamante, DEFIRO A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, forte no art. 

6º, VIII, do CDC. Cite-se e intime-se a parte reclamada, com as 

advertências legais, e intime-se a reclamante, observando-se a audiência 

já designada. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007221-84.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANIZIO SABINO PEREZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1007221-84.2018.8.11.0040. REQUERENTE: ANIZIO SABINO PEREZ 

REQUERIDO: AYMORE Vistos etc. No que tange à medida de urgência 

pretendida, verifico que se sustenta em alegação de inexistência de 

débito, o que recomenda flexibilização da exigência probatória, 

estabelecido que não teria a reclamante como provar fato negativo. A par 

disso, se procedentes as alegações da parte, a demora no provimento 

jurisdicional lhe acarretará sérios prejuízos, decorrentes da restrição ao 

crédito. Por outro lado, tem-se que a parte reclamada poderá, com 

singeleza abissal, demonstrar eventual inverdade posta na inicial, de modo 

a restabelecer imediatamente o protesto e as cobranças, sem prejuízo das 

sanções cabíveis na hipótese. Nesse contexto de verossimilhança e 

urgência, atento ao preenchimento dos requisitos estabelecidos no art. 

300 do NCPC, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA postulada, para efeito de 

determinar a imediata suspensão do registro do débito em cadastros de 

inadimplentes, em razão dos débitos objeto da ação, até o julgamento final 

da ação. O prazo de cumprimento desta decisão vai fixado em 05 (cinco) 

dias úteis, sob pena de multa por descumprimento, que fixo no valor de 

R$500,00 (quinhentos reais). Oficie-se ao Serviço Extrajudicial/órgãos de 

restrição ao crédito correspondente acerca do conteúdo da presente 

decisão para cumprimento. Cite-se e intime-se a parte reclamada, com as 

advertências legais, e intime-se a parte reclamante, observando-se a 

audiência já designada. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007225-24.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON GRAMKOW (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1007225-24.2018.8.11.0040. REQUERENTE: EDSON GRAMKOW 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos etc. Trata-se de reclamação c com pedido de tutela antecipada, sob 

a alegação de que está sendo cobrada por fatura com valor exorbitante 

referente aos mês setembro/2018, aduzindo que o valor cobrado é 

indevido, pugnando que a ré se abstenha de interromper o fornecimento 

de energia, bem como de inserir seu nome nos cadastros de 

inadimplentes. É o sucinto relatório. Decido. Analisando os autos, constato 

que, provavelmente, a possibilidade de suspensão do fornecimento de 

energia elétrica se refere a dívidas antigas, consoante se denota dos 

documentos acostados aos autos. Logo, pelo menos nessa análise 

sumária, constato que de dívida atual não se trata, independentemente da 

existência, ou não, do débito. Nestes casos, “(...) O Superior Tribunal de 

Justiça consagra o entendimento de que não é lícito à concessionária 

interromper o serviço de fornecimento de energia elétrica por dívida 

pretérita, a título de recuperação de consumo (grifei), em face da 

existência de outros meios legítimos de cobrança de débitos antigos não 

pagos (...)” (TJMT – 3ª Câmara de Direito Privado. Ap 32079/2018, DES. 

DIRCEU DOS SANTOS, J. 04/07/2018, DJE 11/07/2018). Destarte, constato 

a plausibilidade do direito invocado, tendo em vista que o corte no 

fornecimento de energia elétrica não se justifica em se tratando de dívida 

pretérita, consoante remansosa jurisprudência dos Tribunais Superiores. 

Quanto ao periculum in mora, o simples fato de o requerente ser privado 

injustamente de serviço essencial, já é suficiente para o deferimento da 

medida liminar, visto que a dívida está sendo discutida em juízo, não sendo 

justo, nem razoável, a interrupção no fornecimento de energia elétrica. 

Outrossim, se procedentes as alegações da parte, a demora no 

provimento jurisdicional lhe acarretará sérios prejuízos, decorrentes da 

restrição ao crédito. Portanto, analisadas as alegações apresentadas, 

aliadas aos documentos atrelados à inicial, conclui-se que estão 

presentes os requisitos necessários à concessão da liminar pleiteada. 

Posto isso, DEFIRO LIMINARMENTE O PEDIDO ANTECIPATÓRIO, nos 

termos do art. 300, do NCPC, DETERMINANDO QUE A REQUERIDA SE 

ABSTENHA DE EFETUAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA 

ELÉTRICA NA UNIDADE CONSUMIDORA da autora, com relação ao débito 

pretérito, devendo os pagamentos mensais se circunscreverem ao 

respectivo consumo, bem como se abstenha de inserir o débito discutido 

na presente demanda em cadastros de inadimplentes, até o julgamento 

final da ação. Para o caso de desobediência, fixo multa no valor de 

R$500,00. Tendo em vista a verossimilhança apontada, bem como a 

facilidade de a reclamada comprovar inverdades dos fatos alegados pela 

parte reclamante, DEFIRO A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, forte no art. 

6º, VIII, do CDC. Cite-se e intime-se a parte reclamada, com as 

advertências legais, e intime-se a reclamante, observando-se a audiência 

já designada. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007238-23.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA CRISTINA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FERNANDO MARTINS BARALDI OAB - MT0008970A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1007238-23.2018.8.11.0040. REQUERENTE: DEBORA CRISTINA DA SILVA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. No que tange à 

medida de urgência pretendida, verifico que se sustenta em alegação de 
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inexistência de débito, o que recomenda flexibilização da exigência 

probatória, estabelecido que não teria a reclamante como provar fato 

negativo. A par disso, se procedentes as alegações da parte, a demora 

no provimento jurisdicional lhe acarretará sérios prejuízos, decorrentes da 

restrição ao crédito. Por outro lado, tem-se que a parte reclamada poderá, 

com singeleza abissal, demonstrar eventual inverdade posta na inicial, de 

modo a restabelecer imediatamente o protesto e as cobranças, sem 

prejuízo das sanções cabíveis na hipótese. Nesse contexto de 

verossimilhança e urgência, atento ao preenchimento dos requisitos 

estabelecidos no art. 300 do NCPC, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA 

postulada, para efeito de determinar a imediata suspensão do registro do 

débito em cadastros de inadimplentes, em razão dos débitos objeto da 

ação, até o julgamento final da ação. O prazo de cumprimento desta 

decisão vai fixado em 05 (cinco) dias úteis, sob pena de multa por 

descumprimento, que fixo no valor de R$500,00 (quinhentos reais). 

Oficie-se ao Serviço Extrajudicial/órgãos de restrição ao crédito 

correspondente acerca do conteúdo da presente decisão para 

cumprimento. Dispenso a realização da audiência de conciliação. Cite-se a 

parte requerida, para querendo contestar a presente ação, no prazo de 30 

dias. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004153-63.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO SILVA ALVES JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL OAB - MT0020131A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1004153-63.2017.8.11.0040. REQUERENTE: ANTONIO SILVA ALVES 

JUNIOR REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Intime-se a reclamada para, no 

prazo de quinze dias, trazer aos autos comprovação acerca do 

cumprimento da obrigação de fazer lhe imposta por sentença 

(inexigibilidade do débito e baixa nos órgãos de proteção ao crédito). 

Juntados os documentos, diga a autora em cinco dias. Com a 

concordância da autora ou o decurso do prazo sem manifestação, 

arquive-se, mediante as cautelas de estilo. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003233-26.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIVAL VAGE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1003233-26.2016.8.11.0040. REQUERENTE: FRANCIVAL VAGE DA SILVA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos etc. Tendo em vista que 

não houve preparo, julgo deserto o recurso inominado, nos termos do art. 

42, § 1º, da Lei 9.099/95. Cumpra-se integralmente a sentença proferida 

nos autos. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003466-86.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MOGLY ADAS COSTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOGLY ADAS COSTA OAB - MT0018094A (ADVOGADO(A))

MARCELA CAMPOS RANGEL GOMES DE ARRUDA OAB - RJ175175 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1003466-86.2017.8.11.0040. EXEQUENTE: MOGLY ADAS COSTA 

EXECUTADO: OI MOVEL S.A Vistos etc. Considerando a decisão prolatada 

nos autos da Recuperação Judicial da OI S.A., no sentido de que os atos 

de constrição dos créditos extraconcursais devem ser determinados pelo 

Juízo Recuperacional, determino a restituição do montante bloqueado 

nestes autos à reclamada, a qual deverá indicar os dados bancários para 

tanto, no prazo de cinco dias. Após, oficie-se ao Juízo Recuperacional 

comunicando a necessidade de pagamento do crédito, com cópia do 

cálculo atualizado do débito, bem como os dados bancários para tanto. 

Com o recebimento, deverá o exequente informar nos autos para fins de 

extinção. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005547-08.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEMERI VORISEK 78629810149 (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUSIMARA RIBEIRO SILVA OAB - MT0012663A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMANUELLI ANDRADE DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1005547-08.2017.8.11.0040. EXEQUENTE: ROSEMERI VORISEK 

78629810149 EXECUTADO: EMANUELLI ANDRADE DE OLIVEIRA Vistos 

etc. Trata-se de cumprimento de sentença em que a parte credora, 

devidamente intimada, não se manifestou nos autos. Sendo assim, 

ARQUIVE-SE, mediante as cautelas de estilo, sem prejuízo do 

desarquivamento, acaso requerido. Da mesma forma, acaso requerido, 

expeça-se certidão de dívida, nos termos do Enunciado 75, do FONAJE. 

Às providências.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004618-72.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELIO LUIZ CARLOTT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON SARAIVA DOS SANTOS OAB - MT0007720A (ADVOGADO(A))

KARINA CAPPELLESSO ARAUJO BATISTELLA OAB - MT0012772A 

(ADVOGADO(A))

TAIS GIOVELLI OAB - MT23576/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BETHANIA MESSIAS DA SILVA (EXECUTADO)

TAMIRES DA SILVA LIMA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1004618-72.2017.8.11.0040. EXEQUENTE: ELIO LUIZ CARLOTT 

EXECUTADO: BETHANIA MESSIAS DA SILVA, TAMIRES DA SILVA LIMA 

Vistos etc. Ante os documentos apresentados, aguarde-se pelo prazo 

improrrogável de 30 dias a indicação do endereço da reclamada. 

Decorrido o prazo, intime-se a exequente para indicar o endereço 

atualizado, sob pena de extinção. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010896-38.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:
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MOSCHEN & MOSCHEN LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS COLDEBELLA OAB - MT21969/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ANTONIO PORFIRIO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

8010896-38.2015.8.11.0040. EXEQUENTE: MOSCHEN & MOSCHEN LTDA - 

EPP EXECUTADO: JOSE ANTONIO PORFIRIO Vistos etc. Trata-se de 

cumprimento de sentença em que a parte credora, devidamente intimada, 

não se manifestou nos autos. Sendo assim, ARQUIVE-SE, mediante as 

cautelas de estilo, sem prejuízo do desarquivamento, acaso requerido. Da 

mesma forma, acaso requerido, expeça-se certidão de dívida, nos termos 

do Enunciado 75, do FONAJE. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002187-02.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CHARLENI DOS SANTOS FARIAS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1002187-02.2016.8.11.0040. EXEQUENTE: BANCO ITAUCARD S/A 

EXECUTADO: CHARLENI DOS SANTOS FARIAS Vistos etc. Trata-se de 

cumprimento de sentença em que a parte credora, devidamente intimada, 

não se manifestou nos autos. Sendo assim, ARQUIVE-SE, mediante as 

cautelas de estilo, sem prejuízo do desarquivamento, acaso requerido. Da 

mesma forma, acaso requerido, expeça-se certidão de dívida, nos termos 

do Enunciado 75, do FONAJE. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002009-53.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GUIDO JOSE WALKER EIRELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALUISIO FELIPHE BARROS OAB - MT0015712A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SGANDERLA MOVEIS PLANEJADOS LTDA. - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1002009-53.2016.8.11.0040. EXEQUENTE: GUIDO JOSE WALKER EIRELI 

EXECUTADO: SGANDERLA MOVEIS PLANEJADOS LTDA. - ME Vistos etc. 

Trata-se de cumprimento de sentença em que a parte credora, 

devidamente intimada, não se manifestou nos autos. Sendo assim, 

ARQUIVE-SE, mediante as cautelas de estilo, sem prejuízo do 

desarquivamento, acaso requerido. Da mesma forma, acaso requerido, 

expeça-se certidão de dívida, nos termos do Enunciado 75, do FONAJE. 

Às providências.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010495-73.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELLE ANDRADE BAQUETTIS MEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL HENRIQUE DE MELO OAB - MT0012671A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EXECUTIVA NORTH TRANSPORTES LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROLF TALYS OSORSKI SANTIAGO OAB - MT0011406A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

8010495-73.2014.8.11.0040. EXEQUENTE: FRANCIELLE ANDRADE 

BAQUETTIS MEIRA EXECUTADO: EXECUTIVA NORTH TRANSPORTES 

LTDA - ME Vistos etc. Em que pese a alegação de nulidade da intimação 

da sentença e decisões posteriores proferida nos autos, não assiste 

razão à reclamada, visto que, nos termos do artigo 272, §8º, do NCPC, a 

parte deveria ter arguido a nulidade em capítulo preliminar de eventual 

recurso que, em tese, intentava manejar, o qual seria declarado 

tempestivo com o reconhecimento do vício na intimação. In casu, 

constata-se que a reclamada teve ciência inequívoca das decisões em 

16/08/2018, oportunidade em que preferiu peticionar arguindo a ausência 

de intimação, pugnando pela devolução do prazo recursal em total 

dissonância com os termos do artigo 272, §8º, do NCPC. Posto isso, nos 

termos do artigo 272, §8º, o NCPC, INDEFIRO a devolução do prazo 

recursal. Intime-se o exequente para requerer o que entender de direito, 

no prazo de 05 dias. Transcorrido o prazo sem manifestação, 

arquivem-se. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007264-21.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA CAVALETTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA PERONDI OAB - MT21376/O (ADVOGADO(A))

VANDERLY RUDGE GNOATO OAB - MT0017786S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1007264-21.2018.8.11.0040. REQUERENTE: VERA LUCIA CAVALETTI 

REQUERIDO: OI MOVEL S.A. Vistos etc. No que tange à medida de 

urgência pretendida, verifico que se sustenta em alegação de inexistência 

de débito, o que recomenda flexibilização da exigência probatória, 

estabelecido que não teria a reclamante como provar fato negativo. A par 

disso, se procedentes as alegações da parte, a demora no provimento 

jurisdicional lhe acarretará sérios prejuízos, decorrentes da restrição ao 

crédito. Por outro lado, tem-se que a parte reclamada poderá, com 

singeleza abissal, demonstrar eventual inverdade posta na inicial, de modo 

a restabelecer imediatamente o protesto e as cobranças, sem prejuízo das 

sanções cabíveis na hipótese. Nesse contexto de verossimilhança e 

urgência, atento ao preenchimento dos requisitos estabelecidos no art. 

300 do NCPC, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA postulada, para efeito de 

determinar a imediata suspensão do registro do débito em cadastros de 

inadimplentes, em razão dos débitos objeto da ação, até o julgamento final 

da ação. O prazo de cumprimento desta decisão vai fixado em 05 (cinco) 

dias úteis, sob pena de multa por descumprimento, que fixo no valor de 

R$500,00 (quinhentos reais). Oficie-se ao Serviço Extrajudicial/órgãos de 

restrição ao crédito correspondente acerca do conteúdo da presente 

decisão para cumprimento. Cite-se e intime-se a parte reclamada, com as 

advertências legais, e intime-se a parte reclamante, observando-se a 

audiência já designada. Às providências.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000060-57.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

E A DE OLIVEIRA SERVICOS - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT0004032A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADELAR GONCALVES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1000060-57.2017.8.11.0040. EXEQUENTE: E A DE OLIVEIRA SERVICOS - 
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ME EXECUTADO: ADELAR GONCALVES Vistos etc. Embora intimada, a 

parte reclamante manteve-se inerte, não providenciando o impulso 

processual necessário, de modo que caracterizado o abandono da causa 

por mais de 30 (trinta) dias. Posto isso, atento ao disposto no art. 51, §1º, 

da Lei n.º 9.099/95, JULGO EXTINTO este processo, SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 485, III, do NCPC. Sem custas. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Com o trânsito em julgado, arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005224-66.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAELLA NASSARDEN DE ALMEIDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1005224-66.2018.8.11.0040. EXEQUENTE: LARISSA INA GRAMKOW 

EXECUTADO: RAFAELLA NASSARDEN DE ALMEIDA Vistos etc. Embora 

intimada, a parte reclamante manteve-se inerte, não providenciando o 

impulso processual necessário, de modo que caracterizado o abandono 

da causa por mais de 30 (trinta) dias. Posto isso, atento ao disposto no 

art. 51, §1º, da Lei n.º 9.099/95, JULGO EXTINTO este processo, SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 485, III, do NCPC. Sem custas. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Com o trânsito em julgado, arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1005998-96.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

REJANE MARIA RODRIGUES CAVALETTI (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO ALEXANDRE HEDEL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1005998-96.2018.8.11.0040. EXEQUENTE: REJANE MARIA RODRIGUES 

CAVALETTI EXECUTADO: FABIO ALEXANDRE HEDEL Vistos etc. 

Considerando que foi informada a quitação do débito excutido, JULGO 

EXTINTO o feito, com fundamento no art. 924, II, do NCPC. Sem custas e 

honorários. Transitada em julgado, arquive-se. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002353-63.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANDRO GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0014232A 

(ADVOGADO(A))

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT0012952A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE 

TITULOS E VALORES MOBILIARIOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1002353-63.2018.8.11.0040. REQUERENTE: ELIZANDRO GOMES 

REQUERIDO: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. 

DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS Vistos etc. A 

parte reclamante saiu devidamente intimada da audiência para indicar o 

endereço da parte reclamada, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção 

do feito (Num. 15568761), contudo, quedou-se inerte, deixando de realizar 

ou fornecer qualquer contribuição para possibilitar o seu progresso. 

Destarte, resta inviabilizada a prestação jurisdicional efetiva neste feito, 

uma vez que a parte reclamante se desinteressou pelo prosseguimento do 

feito, tanto que data de mais de 02 (dois) meses a última intervenção. Ante 

o exposto, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, nos 

termos do art. 485, III, do NCPC. Sem custas. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Com o trânsito em julgado, arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002365-77.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GEORGE GOIS FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT0012952A (ADVOGADO(A))

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0014232A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE 

TITULOS E VALORES MOBILIARIOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1002365-77.2018.8.11.0040. REQUERENTE: GEORGE GOIS FREITAS 

REQUERIDO: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. 

DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS Vistos etc. A 

parte reclamante saiu devidamente intimada da audiência para indicar o 

endereço da parte reclamada, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção 

do feito (Num. 15571618), contudo, quedou-se inerte, deixando de realizar 

ou fornecer qualquer contribuição para possibilitar o seu progresso. 

Destarte, resta inviabilizada a prestação jurisdicional efetiva neste feito, 

uma vez que a parte reclamante se desinteressou pelo prosseguimento do 

feito, tanto que data de mais de 02 (dois) meses a última intervenção. Ante 

o exposto, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, nos 

termos do art. 485, III, do NCPC. Sem custas. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Com o trânsito em julgado, arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004502-32.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALBAJANE DA CONCEICAO MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARYSSA ANANDA MENDES MOREIRA OAB - MT0022717A 

(ADVOGADO(A))

WESLLEY SILVA DE ARAUJO OAB - MT23215/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo nº. 

1004502-32.2018.8.11.0040 Reclamante: ALBAJANE DA CONCEICAO 

MENDES Reclamado: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I Vistos etc. Atento à dispensa 

da anuência da parte reclamada (Lei nº 9.099/95, art. 51, §1º), 

HOMOLOGO o pedido de DESISTÊNCIA da ação formulado pela parte 

autora, EXTINGUINDO o feito, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Isento de 

custas e honorários (Lei n. 9.099/95, art. 55). Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004503-17.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALBAJANE DA CONCEICAO MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARYSSA ANANDA MENDES MOREIRA OAB - MT0022717A 

(ADVOGADO(A))

WESLLEY SILVA DE ARAUJO OAB - MT23215/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE
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CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo nº. 

1004503-17.2018.8.11.0040 Reclamante: ALBAJANE DA CONCEICAO 

MENDES Reclamado: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I Vistos etc. Atento à dispensa 

da anuência da parte reclamada (Lei nº 9.099/95, art. 51, §1º), 

HOMOLOGO o pedido de DESISTÊNCIA da ação formulado pela parte 

autora, EXTINGUINDO o feito, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Isento de 

custas e honorários (Lei n. 9.099/95, art. 55). Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004504-02.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALBAJANE DA CONCEICAO MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARYSSA ANANDA MENDES MOREIRA OAB - MT0022717A 

(ADVOGADO(A))

WESLLEY SILVA DE ARAUJO OAB - MT23215/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo nº. 

1004504-02.2018.8.11.0040 Reclamante: ALBAJANE DA CONCEICAO 

MENDES Reclamado: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I Vistos etc. Atento à dispensa 

da anuência da parte reclamada (Lei nº 9.099/95, art. 51, §1º), 

HOMOLOGO o pedido de DESISTÊNCIA da ação formulado pela parte 

autora, EXTINGUINDO o feito, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Isento de 

custas e honorários (Lei n. 9.099/95, art. 55). Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004505-84.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALBAJANE DA CONCEICAO MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WESLLEY SILVA DE ARAUJO OAB - MT23215/O (ADVOGADO(A))

LARYSSA ANANDA MENDES MOREIRA OAB - MT0022717A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo nº. 

1004505-84.2018.8.11.0040 Reclamante: ALBAJANE DA CONCEICAO 

MENDES Reclamado: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I Vistos etc. Atento à dispensa 

da anuência da parte reclamada (Lei nº 9.099/95, art. 51, §1º), 

HOMOLOGO o pedido de DESISTÊNCIA da ação formulado pela parte 

autora, EXTINGUINDO o feito, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Isento de 

custas e honorários (Lei n. 9.099/95, art. 55). Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004506-69.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALBAJANE DA CONCEICAO MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARYSSA ANANDA MENDES MOREIRA OAB - MT0022717A 

(ADVOGADO(A))

WESLLEY SILVA DE ARAUJO OAB - MT23215/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo nº. 

1004506-69.2018.8.11.0040 Reclamante: ALBAJANE DA CONCEICAO 

MENDES Reclamado: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I Vistos etc. Atento à dispensa 

da anuência da parte reclamada (Lei nº 9.099/95, art. 51, §1º), 

HOMOLOGO o pedido de DESISTÊNCIA da ação formulado pela parte 

autora, EXTINGUINDO o feito, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Isento de 

custas e honorários (Lei n. 9.099/95, art. 55). Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004507-54.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALBAJANE DA CONCEICAO MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WESLLEY SILVA DE ARAUJO OAB - MT23215/O (ADVOGADO(A))

LARYSSA ANANDA MENDES MOREIRA OAB - MT0022717A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo nº. 

1004507-54.2018.8.11.0040 Reclamante: ALBAJANE DA CONCEICAO 

MENDES Reclamado: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I Vistos etc. Atento à dispensa 

da anuência da parte reclamada (Lei nº 9.099/95, art. 51, §1º), 

HOMOLOGO o pedido de DESISTÊNCIA da ação formulado pela parte 

autora, EXTINGUINDO o feito, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Isento de 

custas e honorários (Lei n. 9.099/95, art. 55). Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004508-39.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALBAJANE DA CONCEICAO MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WESLLEY SILVA DE ARAUJO OAB - MT23215/O (ADVOGADO(A))

LARYSSA ANANDA MENDES MOREIRA OAB - MT0022717A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo nº. 

1004508-39.2018.8.11.0040 Reclamante: ALBAJANE DA CONCEICAO 

MENDES Reclamado: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos etc. Atento à 

dispensa da anuência da parte reclamada (Lei nº 9.099/95, art. 51, §1º), 

HOMOLOGO o pedido de DESISTÊNCIA da ação formulado pela parte 

autora, EXTINGUINDO o feito, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Isento de 

custas e honorários (Lei n. 9.099/95, art. 55). Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004509-24.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

WASHINGTON REIS LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARYSSA ANANDA MENDES MOREIRA OAB - MT0022717A 

(ADVOGADO(A))

WESLLEY SILVA DE ARAUJO OAB - MT23215/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo nº. 

1004509-24.2018.8.11.0040 Reclamante: WASHINGTON REIS LOPES 

Reclamado: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos etc. Atento à 

dispensa da anuência da parte reclamada (Lei nº 9.099/95, art. 51, §1º), 

HOMOLOGO o pedido de DESISTÊNCIA da ação formulado pela parte 

autora, EXTINGUINDO o feito, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Isento de 

custas e honorários (Lei n. 9.099/95, art. 55). Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004510-09.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

WASHINGTON REIS LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARYSSA ANANDA MENDES MOREIRA OAB - MT0022717A 

(ADVOGADO(A))

WESLLEY SILVA DE ARAUJO OAB - MT23215/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo nº. 

1004510-09.2018.8.11.0040 Reclamante: WASHINGTON REIS LOPES 

Reclamado: BANCO BRADESCO S.A. Vistos etc. Atento à dispensa da 

anuência da parte reclamada (Lei nº 9.099/95, art. 51, §1º), HOMOLOGO o 

pedido de DESISTÊNCIA da ação formulado pela parte autora, 

EXTINGUINDO o feito, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Isento de custas e 

honorários (Lei n. 9.099/95, art. 55). Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004511-91.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

WASHINGTON REIS LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WESLLEY SILVA DE ARAUJO OAB - MT23215/O (ADVOGADO(A))

LARYSSA ANANDA MENDES MOREIRA OAB - MT0022717A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo nº. 

1004511-91.2018.8.11.0040 Reclamante: WASHINGTON REIS LOPES 

Reclamado: BANCO BRADESCO S.A. Vistos etc. Atento à dispensa da 

anuência da parte reclamada (Lei nº 9.099/95, art. 51, §1º), HOMOLOGO o 

pedido de DESISTÊNCIA da ação formulado pela parte autora, 

EXTINGUINDO o feito, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Isento de custas e 

honorários (Lei n. 9.099/95, art. 55). Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004512-76.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

WASHINGTON REIS LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WESLLEY SILVA DE ARAUJO OAB - MT23215/O (ADVOGADO(A))

LARYSSA ANANDA MENDES MOREIRA OAB - MT0022717A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo nº. 

1004512-76.2018.8.11.0040 Reclamante: WASHINGTON REIS LOPES 

Reclamado: BANCO BRADESCO S.A. Vistos etc. Atento à dispensa da 

anuência da parte reclamada (Lei nº 9.099/95, art. 51, §1º), HOMOLOGO o 

pedido de DESISTÊNCIA da ação formulado pela parte autora, 

EXTINGUINDO o feito, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Isento de custas e 

honorários (Lei n. 9.099/95, art. 55). Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004513-61.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

WASHINGTON REIS LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WESLLEY SILVA DE ARAUJO OAB - MT23215/O (ADVOGADO(A))

LARYSSA ANANDA MENDES MOREIRA OAB - MT0022717A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo nº. 

1004513-61.2018.8.11.0040 Reclamante: WASHINGTON REIS LOPES 

Reclamado: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos etc. Atento à 

dispensa da anuência da parte reclamada (Lei nº 9.099/95, art. 51, §1º), 

HOMOLOGO o pedido de DESISTÊNCIA da ação formulado pela parte 

autora, EXTINGUINDO o feito, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Isento de 

custas e honorários (Lei n. 9.099/95, art. 55). Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004514-46.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

WASHINGTON REIS LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WESLLEY SILVA DE ARAUJO OAB - MT23215/O (ADVOGADO(A))

LARYSSA ANANDA MENDES MOREIRA OAB - MT0022717A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo nº. 

1004514-46.2018.8.11.0040 Reclamante: WASHINGTON REIS LOPES 

Reclamado: BANCO BRADESCO S.A. Vistos etc. Atento à dispensa da 

anuência da parte reclamada (Lei nº 9.099/95, art. 51, §1º), HOMOLOGO o 

pedido de DESISTÊNCIA da ação formulado pela parte autora, 

EXTINGUINDO o feito, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Isento de custas e 

honorários (Lei n. 9.099/95, art. 55). Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001033-75.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VERA COMERCIO DE MOVEIS E DECORACOES LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ OAB - MT17201/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATALY MELLO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1001033-75.2018.8.11.0040. REQUERENTE: VERA COMERCIO DE MOVEIS 

E DECORACOES LTDA - EPP REQUERIDO: NATALY MELLO DE OLIVEIRA 

Vistos etc. A parte reclamante saiu devidamente intimada da audiência 

para indicar o endereço da parte reclamada, sob pena de extinção do feito 

(Num. 16941043), contudo, quedou-se inerte, deixando de realizar ou 

fornecer qualquer contribuição para possibilitar o seu progresso. Destarte, 

resta inviabilizada a prestação jurisdicional efetiva neste feito, uma vez 

que a parte reclamante se desinteressou pelo prosseguimento do feito. 

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, 

nos termos do art. 485, III, do NCPC. Sem custas. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Com o trânsito em julgado, arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003698-35.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MONDADORI & MONDADORI LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1003698-35.2016.8.11.0040. REQUERENTE: MONDADORI & MONDADORI 

LTDA - EPP REQUERIDO: OI S.A Vistos etc. Trata-se de cumprimento de 

sentença por quantia certa manejada contra empresa em recuperação 

judicial. É o relatório. Decido. Pois bem, é público e notório que a OI teve 

seu plano de recuperação judicial aprovado em assembleia, portanto, há 

óbice ao prosseguimento do presente feito em relação à recuperanda, eis 

que, desde a data do pedido de recuperação judicial, a empresa 

executada se encontra impedida de efetuar qualquer pagamento, com fato 

gerador anterior ao pedido, fora do plano de recuperação judicial, devendo 

o exequente proceder a habilitação de seu crédito na recuperação judicial. 

Sobre o tema: DIREITO EMPRESARIAL. RECURSO ESPECIAL. 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXECUÇÕES INDIVIDUAIS SUSPENSAS. 

IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO. POSSIBILIDADE DE PROCESSAMENTO. 

APROVAÇÃO DO PLANO FORA DO PRAZO DE 180 DIAS. IRRELEVÂNCIA. 

NOVAÇÃO RECONHECIDA. 1. O STJ, sem prever nenhuma condicionante, 

definiu a tese de que: "A novação resultante da concessão da 

recuperação judicial após aprovado o plano em assembleia é sui generis, 

e as execuções individuais ajuizadas contra a própria devedora devem 

ser extintas, e não apenas suspensas" (REsp 1272697/DF, Rel. Ministro 

LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe 

18/06/2015). 2. É sedimentada, ademais, a jurisprudência mitigando o rigor 

do prazo de suspensão das ações e execuções, que poderá ser ampliado 

em conformidade com as especificidades do caso concreto; de modo que, 

em regra, uma vez deferido o processamento ou, a fortiori, aprovado o 

plano de recuperação judicial, é incabível o prosseguimento automático 

das execuções individuais, mesmo após transcorrido o referido lapso 

temporal. Precedentes. 3. Nesse período de suspensão do feito executivo 

é que surgem os incidentes de habilitação e impugnação, instaurados logo 

após o deferimento do processamento da recuperação (art. 52, §1° e 7° §

§ 1° e 2° e 8° da Lei 11.101/2005). 4. Na hipótese, tramitavam, ao mesmo 

tempo, uma execução em face do devedor que estava suspensa pelo 

processamento da recuperação e o pleito de impugnação pela 

discordância do montante do crédito consignado na relação proposta pelo 

administrador judicial. Em razão disso, o magistrado entendeu que a 

impugnação deveria ser extinta sem exame do mérito, haja vista que os 

feitos teriam o mesmo objeto: discussão do montante devido. 5. No 

entanto, levando em conta uma interpretação sistemática da norma, 

nenhum dos processos deveria, de plano, ter sido extinto naquele 

momento processual, uma vez que remanesce interesse do credor na 

impugnação, sendo justamente a fase estipulada pela norma para 

discussão e reconhecimento do quantum devido e qualificação do crédito. 

6. O processamento da impugnação traz uma série de consequencias 

processuais específicas para o credor peticionante. Conforme se verifica 

do rito, o Juízo da impugnação pode conceder efeito suspensivo ou 

determinar a inscrição ou modificação do valor ou classificação no 

quadro, "para fins de exercício de direito de voto em assembleia geral" 

(parágrafo único do art. 17). Ademais, o magistrado determinará, com 

processamento da impugnação, a reserva de numerário em favor do 

credor para seu eventual atendimento (art. 16). Além disso, a 

homologação do plano extingue a execução que estava suspensa pela 

novação; na impugnação, ao revés, não haverá necessariamente a 

extinção do incidente, que poderá continuar discutindo o montante devido. 

7. No caso, mostra-se recomendável o prosseguimento da impugnação, 

seja pelo ângulo do credor, que almeja a correção de seu crédito, seja 

pela sociedade recuperanda, que tem interesse na definição do 

quadro-geral de credores para o bom caminhar do plano de recuperação. 

8. Recurso especial provido. (STJ – 4ª T. REsp 1212243/SP. Rel. Ministro 

Luis Felipe Salomão, J. 01/09/2015, DJe 29/09/2015) Tecidas tais 

considerações é de fácil constatação que o presente feito deve ser 

extinto e arquivado, com a habilitação do crédito junto ao Juízo 

Recuperacional. Posto isso, EXTINGO o presente feito, SEM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO, nos termos do artigo 485, X, do NCPC, devendo o credor 

habilitar seu crédito junto ao Juízo recuperacional. Preclusas as vias 

recursais, emita-se certidão de crédito ao reclamante, arquivando-se, na 

sequência. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003771-70.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA PAULA PEDROSA ROMERO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1003771-70.2017.8.11.0040. REQUERENTE: LARISSA INA GRAMKOW 

REQUERIDO: ANA PAULA PEDROSA ROMERO Vistos etc. Compulsando 

os autos se constata que o exequente, devidamente intimado para dar 

andamento processual, quedou-se inerte. Ademais, constata-se que não 

houve a localização do executado e/ou bens para serem penhorados. 

Posto isso, JULGO EXTINTO este feito, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do art. 53, §4º, da Lei n. 9.099/95 c/c 485, III, do NCPC. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010089-18.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA O LAR EIRELI - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SHEYLA MARA CORREA DE ALMEIDA OAB - MT8708/O (ADVOGADO(A))

KARINA CAPPELLESSO ARAUJO BATISTELLA OAB - MT0012772A 

(ADVOGADO(A))

TAIS GIOVELLI OAB - MT23576/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANA ROSA DA SILVA 85442682934 (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

8010089-18.2015.8.11.0040. REQUERENTE: COMERCIO DE MATERIAIS DE 

CONSTRUCAO PARA O LAR EIRELI - EPP REQUERIDO: ELIANA ROSA DA 

SILVA 85442682934 Vistos etc. Trata-se de ação de cobrança, sob a 

alegação de que a reclamada possui uma dívida no valor de R$2.000,00, 

representada por um cheque, o qual fora devolvido por ausência de 

provisão de fundos. O reclamado, devidamente citado, não compareceu a 

audiência de conciliação. É o sucinto relatório, até mesmo porque 

dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. Decido. 

Inicialmente, DECRETO a REVELIA do reclamado, eis que não compareceu 

à audiência de conciliação, apesar de citado e intimado, nos termos do 

artigo 20, da Lei 9.099/95, reputando verdadeiros os fatos alegados no 
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pedido inicial, até mesmo porque a dívida está devidamente representada 

por cheque emitido pelo reclamado, consoante cártula juntada aos autos. 

Tecidas tais considerações, a procedência dos pedidos iniciais é medida 

que se impõe, sendo desnecessários maiores comentários a respeito. 

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais, COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do NCPC, para 

CONDENAR o reclamado a pagar a reclamante o valor de R$2.000,00, 

devidamente corrigidos a partir da data da emissão do cheque e com juros 

legais a partir da primeira apresentação, nos termos do entendimento 

pacificado pelo STJ, via Recurso Repetitivo nº 1556834/SP. Sem 

honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Com o trânsito em julgado, arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004720-60.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AILTON RODRIGUES DE MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JHONATAN DA SILVA GUSMAO OAB - MT0020076A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1004720-60.2018.8.11.0040. REQUERENTE: AILTON RODRIGUES DE 

MORAIS REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Compulsando os autos da 

presente ação, verifico que se trata de ação idêntica a ajuizada sob o n° 

1004144-04.2017.8.11.0040. A ação de n° 1004144-04.2017.8.11.0040 foi 

distribuída em 14/08/17, ao passo que a presente ação foi distribuída em 

13/08/18, quando já existia ação com as mesmas partes, pedido e causa 

de pedir. Posto isso, nos termos dos artigos 337, VI, §§ 1º, 2º e 3º, do 

NCPC, RECONHEÇO A LITISPENDÊNCIA nesta ação em relação ao 

processo de n° 1004144-04.2017.8.11.0040, JULGANDO EXTINTO este 

feito, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, inciso V, do 

NCPC. Sem custas e honorários. Após o trânsito em julgado, arquivem-se 

com as baixas necessárias. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006186-89.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GENIVALDO MARIANO DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO JOSE DOS SANTOS OAB - MT0016263A (ADVOGADO(A))

THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI OAB - MT0014519A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1006186-89.2018.8.11.0040. REQUERENTE: GENIVALDO MARIANO DE 

LIMA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. O Sistema PJE identificou uma 

possível conexão/prevenção entre este feito e o de nº. 

1003709-93.2018.8.11.0040. É o sucinto relatório. Decido. Pois bem, 

compulsando os autos se constata a existência de litispendência, eis que 

houve duplicidade no ajuizamento da presente ação, uma vez que este 

feito é idêntico aos autos código nº. 1003709-93.2018.8.11.0040, em 

apenso, amoldando-se ao disposto no artigo 337, §§1º, 2º e 3º, do NCPC, 

restando a verificação de quais das ações citadas é precedente. In casu, 

este feito fora protocolado em 22/10/2018, quando já existia a ação nº. 

1003709-93.2018.8.11.0040 com as mesmas partes, pedido e causa de 

pedir, protocolada em 09/07/2018, circunstância que enseja a extinção 

deste feito pela litispendência. Posto isso, nos termos do artigo 337, VI, §

§2º e 3º, do NCPC, RECONHEÇO A LITISPENDÊNCIA desta ação em 

relação ao processo código 1003709-93.2018, via de consequência, 

JULGO EXTINTO o processo, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no 

artigo 485, inciso V, do NCPC. Sem custas e honorários. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005269-70.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JHONN EDER DANTAS DE ABREU (EXECUTADO)

EULER OLIVEIRA RIBEIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo nº. 

1005269-70.2018.8.11.0040 Reclamante: KASA FORT MATERIAIS P/ 

CONSTRUCAO LTDA - EPP Reclamado: EULER OLIVEIRA RIBEIRO e outros 

(2) Vistos etc. Atento à dispensa da anuência da parte reclamada (Lei nº 

9.099/95, art. 51, §1º), HOMOLOGO o pedido de DESISTÊNCIA da ação 

formulado pela parte autora, EXTINGUINDO o feito, SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO. Isento de custas e honorários (Lei n. 9.099/95, art. 55). 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007196-71.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GIOVANI SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo nº. 

1007196-71.2018.8.11.0040 Reclamante: GIOVANI SANTOS SILVA 

Reclamado: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos etc. Atento à dispensa da 

anuência da parte reclamada (Lei nº 9.099/95, art. 51, §1º), HOMOLOGO o 

pedido de DESISTÊNCIA da ação formulado pela parte autora, 

EXTINGUINDO o feito, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Isento de custas e 

honorários (Lei n. 9.099/95, art. 55). Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002456-70.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DJALMO BATISTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1002456-70.2018.8.11.0040. EXEQUENTE: DJALMO BATISTA 

EXECUTADO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos etc. Considerando que foi 

informada a quitação do débito excutido, JULGO EXTINTO o feito, com 

fundamento no art. 924, II, do NCPC. Sem custas e honorários. Procedo, 

neste ato, com a expedição do alvará judicial para transferência dos 

valores à conta bancária indicada pelo exequente. Na sequência, 

arquive-se. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003739-31.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO POSTO SORRISAO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS GRASSI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Reclamante: AUTO POSTO 

SORRISAO LTDA Reclamado: LUIZ CARLOS GRASSI Processo nº. 

1003739-31.2018.8.11.0040 Vistos etc. Ressai dos autos que as partes 

resolvem por fim ao litígio, requerendo a homologação do acordo. É o 

relatório. Decido. Face o acordo imbricado nos autos, não há razão para 

prosseguimento de qualquer demanda, visto que evidenciada a vontade 

das partes em por fim ao litígio. Posto isso, HOMOLOGO o acordo feito, o 

qual fará parte integrante desta sentença e, via de consequência, julgo o 

processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso III, 

alínea “b”, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, 

nos termos dos arts. 54 e 55, da Lei n. 9.099/95. Após o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas necessárias, independentemente de 

prévia intimação das partes (CNGC, art. 914). Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000352-08.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR MOTA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT0017657A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1000352-08.2018.8.11.0040. REQUERENTE: JAIR MOTA DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos etc. 

Considerando que foi informada a quitação do débito excutido, JULGO 

EXTINTO o feito, com fundamento no art. 924, II, do NCPC. Sem custas e 

honorários. Procedo, neste ato, com a expedição do alvará judicial para 

transferência dos valores à conta bancária indicada pelo exequente. Na 

sequência, arquive-se. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010061-84.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO TRAMONTINA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO TRAMONTINA OAB - MT0004728A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANE DOS SANTOS AMORIM (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

8010061-84.2014.8.11.0040. EXEQUENTE: JULIANO TRAMONTINA 

EXECUTADO: ELIANE DOS SANTOS AMORIM Vistos etc. Compulsando os 

autos se constata que o exequente, devidamente intimado para dar 

andamento processual, quedou-se inerte. Ademais, constata-se que não 

houve a localização do executado e/ou bens para serem penhorados. 

Posto isso, JULGO EXTINTO este feito, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do art. 53, §4º, da Lei n. 9.099/95 c/c 485, III, do NCPC. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010688-54.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANA VIEIRA DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo nº. 

8010688-54.2015.8.11.0040 Reclamante: FERREIRA & PELEGRINI LTDA - 

ME Reclamado: JULIANA VIEIRA DOS SANTOS Vistos etc. Atento à 

dispensa da anuência da parte reclamada (Lei nº 9.099/95, art. 51, §1º), 

HOMOLOGO o pedido de DESISTÊNCIA da ação formulado pela parte 

autora, EXTINGUINDO o feito, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Isento de 

custas e honorários (Lei n. 9.099/95, art. 55). Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010773-11.2013.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SAMUEL LOPES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO MARTINS SORNA OAB - MT0019693A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODORAPIDO TRANSPORTES LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS OAB - MT0012093A-B 

(ADVOGADO(A))

BRUNO GARCIA PERES OAB - MT0014280A-B (ADVOGADO(A))

RICARDO ALVES ATHAIDE OAB - MT0011858S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

8010773-11.2013.8.11.0040. EXEQUENTE: SAMUEL LOPES EXECUTADO: 

RODORAPIDO TRANSPORTES LTDA Vistos etc. Trata-se de cumprimento 

de sentença por quantia certa manejada contra empresa em recuperação 

judicial. É o relatório. Decido. Pois bem, registro que, nesta data, foram 

cadastrados os advogados constantes no substabelecimento SEM 

reserva de poderes juntado em Num. 940341, evitando-se, assim, novas 

nulidades com relação às intimações expedidas. No mais, verifica-se que 

a Rodorápido teve seu plano de recuperação judicial aprovado em 

assembleia, portanto, há óbice ao prosseguimento do presente feito, eis 

que, desde a data do pedido de recuperação judicial, a empresa 

executada se encontra impedida de efetuar qualquer pagamento, com fato 

gerador anterior ao pedido, fora do plano de recuperação judicial, devendo 

o exequente proceder a habilitação de seu crédito na recuperação judicial. 

Sobre o tema: DIREITO EMPRESARIAL. RECURSO ESPECIAL. 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXECUÇÕES INDIVIDUAIS SUSPENSAS. 

IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO. POSSIBILIDADE DE PROCESSAMENTO. 

APROVAÇÃO DO PLANO FORA DO PRAZO DE 180 DIAS. IRRELEVÂNCIA. 

NOVAÇÃO RECONHECIDA. 1. O STJ, sem prever nenhuma condicionante, 

definiu a tese de que: "A novação resultante da concessão da 

recuperação judicial após aprovado o plano em assembleia é sui generis, 

e as execuções individuais ajuizadas contra a própria devedora devem 

ser extintas, e não apenas suspensas" (REsp 1272697/DF, Rel. Ministro 

LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe 

18/06/2015). 2. É sedimentada, ademais, a jurisprudência mitigando o rigor 

do prazo de suspensão das ações e execuções, que poderá ser ampliado 

em conformidade com as especificidades do caso concreto; de modo que, 

em regra, uma vez deferido o processamento ou, a fortiori, aprovado o 

plano de recuperação judicial, é incabível o prosseguimento automático 

das execuções individuais, mesmo após transcorrido o referido lapso 

temporal. Precedentes. 3. Nesse período de suspensão do feito executivo 

é que surgem os incidentes de habilitação e impugnação, instaurados logo 

após o deferimento do processamento da recuperação (art. 52, §1° e 7° §

§ 1° e 2° e 8° da Lei 11.101/2005). 4. Na hipótese, tramitavam, ao mesmo 

tempo, uma execução em face do devedor que estava suspensa pelo 

processamento da recuperação e o pleito de impugnação pela 

discordância do montante do crédito consignado na relação proposta pelo 

administrador judicial. Em razão disso, o magistrado entendeu que a 

impugnação deveria ser extinta sem exame do mérito, haja vista que os 

feitos teriam o mesmo objeto: discussão do montante devido. 5. No 

entanto, levando em conta uma interpretação sistemática da norma, 
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nenhum dos processos deveria, de plano, ter sido extinto naquele 

momento processual, uma vez que remanesce interesse do credor na 

impugnação, sendo justamente a fase estipulada pela norma para 

discussão e reconhecimento do quantum devido e qualificação do crédito. 

6. O processamento da impugnação traz uma série de consequências 

processuais específicas para o credor peticionante. Conforme se verifica 

do rito, o Juízo da impugnação pode conceder efeito suspensivo ou 

determinar a inscrição ou modificação do valor ou classificação no 

quadro, "para fins de exercício de direito de voto em assembleia geral" 

(parágrafo único do art. 17). Ademais, o magistrado determinará, com 

processamento da impugnação, a reserva de numerário em favor do 

credor para seu eventual atendimento (art. 16). Além disso, a 

homologação do plano extingue a execução que estava suspensa pela 

novação; na impugnação, ao revés, não haverá necessariamente a 

extinção do incidente, que poderá continuar discutindo o montante devido. 

7. No caso, mostra-se recomendável o prosseguimento da impugnação, 

seja pelo ângulo do credor, que almeja a correção de seu crédito, seja 

pela sociedade recuperanda, que tem interesse na definição do 

quadro-geral de credores para o bom caminhar do plano de recuperação. 

8. Recurso especial provido. (STJ – 4ª T. REsp 1212243/SP. Rel. Ministro 

Luis Felipe Salomão, J. 01/09/2015, DJe 29/09/2015) Tecidas tais 

considerações é de fácil constatação que o presente feito deve ser 

arquivado, com a habilitação do crédito junto ao Juízo Recuperacional. 

Posto isso, EXTINGO o presente feito, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do artigo 485, X, do NCPC, devendo o credor habilitar seu crédito 

junto ao Juízo recuperacional. Preclusas as vias recursais, EXPEÇA-SE 

ALVARÁ DO VALOR CONSTRITO EM FAVOR DA EXECUTADA. Após, 

emita-se certidão de crédito ao reclamante, arquivando-se, na sequência. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010221-12.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MOACIR TAVARES DA SILVA & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADERSON ROSSET OAB - MT0015129A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EUCLIDES HONORIO DE CARVALHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

8010221-12.2014.8.11.0040. EXEQUENTE: MOACIR TAVARES DA SILVA 

& CIA LTDA - ME EXECUTADO: EUCLIDES HONORIO DE CARVALHO 

Vistos etc. Compulsando os autos se constata que o exequente, 

devidamente intimado para dar andamento processual, quedou-se inerte, 

evidenciando o abandono da causa. Ademais, constata-se que este feito 

tramita há mais de quatro anos sem notícias de bens penhoráveis, sendo 

certo que o único bem encontrado e indisponibilizado via RENAJUD (Num. 

951955) não foi localizado para penhora e avaliação e possibilitado ao 

exequente a possibilidade de indicar a localização deste, deixou o prazo 

transcorrer in albis. Posto isso, JULGO EXTINTO este feito, SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 53, §4º, da Lei n. 9.099/95 

c/c 485, III, do NCPC. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Com o trânsito em 

julgado, PROCEDA-SE COM O NECESSÁRIO PARA BAIXA DA RESTRIÇÃO 

RENAJUD, e arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000266-71.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

UTILMAQ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOGLY ADAS COSTA OAB - MT0018094A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILZA APARECIDA DE SOUZA CRUZ (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1000266-71.2017.8.11.0040. EXEQUENTE: UTILMAQ MAQUINAS E 

EQUIPAMENTOS LTDA - ME EXECUTADO: NILZA APARECIDA DE SOUZA 

CRUZ Vistos etc. Embora intimada, a parte reclamante manteve-se inerte, 

não providenciando o impulso processual necessário, de modo que 

caracterizado o abandono da causa. Posto isso, atento ao disposto no art. 

51, §1º, da Lei n.º 9.099/95, JULGO EXTINTO este processo, SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 485, III, do NCPC. Sem custas. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Com o trânsito em julgado, arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002891-44.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO SILVA DE ASSIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1002891-44.2018.8.11.0040. REQUERENTE: ROGERIO SILVA DE ASSIS 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Narra a parte autora que foi 

surpreendida com uma inscrição indevida em seu nome. Alega que 

desconhece o valor cobrado, sendo o mesmo indevido vez que não 

reconhece a dívida em questão e não possui vínculo comercial junto à 

empresa reclamada e nunca contratou os seus serviços, tendo sempre 

honrado com suas obrigações. Salienta, ainda, que não recebeu nenhuma 

notificação da inscrição. A requerida apresentou contestação, alegando, 

preliminarmente, que a parte autora não juntou comprovante de endereço 

em seu nome. No mérito, sustenta a regularidade da inscrição, bem como a 

inexistência de dano moral. Diz que houve contratação e uso dos serviços 

referente a uma linha nº 66 9.9649-4531 em 25/02/2015, cancelada em 

28/01/2016. Diz que houve o pagamento de algumas faturas, tendo ficado 

em aberto os meses de setembro e outubro de 2015, tendo gerado um 

débito e o serviço sido cancelado por inadimplência. Primeiramente, não 

vislumbro no caso nenhuma situação preliminar ao mérito e prejudicial de 

análise da demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil, 

que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. Quanto ao mérito, 

trata-se de típica relação de consumo, diante do que cabe à parte 

requerida comprovar a licitude do registro impugnado pela parte autora. A 

requerente alega desconhecer o contrato em questão, enquanto a 

requerida alega os serviços foram contratados pela parte autora. A 

controvérsia é singela e não demanda maiores elucubrações, pois, 

tratando-se de apontamento negativo por impontualidade no pagamento, 

tem-se que incumbe ao responsável pela inscrição demonstrar a 

legitimidade da cobrança. A requerida, contudo, não demonstrou a efetiva 

contratação de seus serviços, seja por meio de assinatura da parte autora 

em contrato físico, seja por meio de gravações telefônicas. As telas 

sistêmicas não podem ser aceitas, pois de elaboração unilateral pela 

mesma. Assim, não há os autos prova da legalidade da contratação e, 

consequentemente do valor cobrado, pois ausente prova da contratação 

dos serviços, de modo que declaro a cobrança inexigível. Se a parte 

requerida tivesse sido mais diligente quando da suposta venda, 

certamente possuiria a comprovação da contratação para apresentar. Se 

houve fraude, certamente ela se deu por falha nos procedimentos da 

empresa, que possui procedimentos falhos de contratação, pois não 

consegue evitar tal burla, cabendo à mesma aprimorar seus sistemas, a 

fim de que mantenha no cadastro dados fidedignos de contratação. 

Entretanto, no caso concreto improcede o pedido de reparação por danos 

morais, pois no momento em que ocorreu tal inscrição, possuía a parte 

autora outra inscrição preexistente, efetuada por Club Mais, conforme 

verifico por meio do comprovante do SPC juntado à inicial. DISPOSITIVO 

Face ao exposto, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da ação 

declaratória, para declarar a inexistência de contratação e a consequente 

inexigibilidade de débito de R$ 129,37 com relação ao contrato nº 

0240432761, determinando a baixa definitiva do nome da autora dos 

cadastros restritivos. Sem custas e honorários nos termos do disposto no 

artigo 55 da Lei 9.099/95. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Submeto à 

apreciação do Juiz Presidente do Juizado Especial Cível para 

homologação. Sorriso/MT, 05 de dezembro de 2018. Janaína L. Franz 

Tartari Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO O PROJETO DE SENTENÇA do 

(a) juiz (a) leigo (a), na forma do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que 
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produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002893-14.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SILVA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1002893-14.2018.8.11.0040. REQUERENTE: JOSE CARLOS SILVA DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: VIVO S.A. Narra a parte autora que constatou que 

seu nome estava inscrito nos órgãos de proteção ao crédito referente a 

dívida junto à requerida no valor de R$184,72 com relação ao contrato 

0285197911. Alega que desconhece o valor cobrado, sendo o mesmo 

indevido. Pois bem, houve no caso em crivo a inversão do ônus da prova 

pelo r. juízo, diante do que cabe à parte requerida comprovar a licitude do 

registro impugnado pela parte autora, conforme orientação jurisprudencial. 

A controvérsia é singela e não demanda maiores elucubrações, pois, 

tratando-se de apontamento negativo por impontualidade no pagamento, 

tem-se que incumbe ao responsável pela inscrição demonstrar a 

legitimidade da cobrança. A requerida anexou ao processo gravação das 

ligações telefônicas, onde há confirmação dos dados pessoais da parte 

autora (nome completo, nome da mãe, data de nascimento, CPF, número 

de telefone que estava aderindo ao plano), e também a escolha da data de 

vencimento das faturas, além da confirmação da migração da linha 

pré-paga. Assim, plenamente possível - além de suficientemente provada 

no caso em apreço - a contratação verbal. Ante o exposto, opino pela 

IMPROCEDÊNCIA do pedido. Assim, restou evidenciado que a reclamante 

maliciosamente alterou a verdade dos fatos com o fito de obter vantagem 

material, sustentando um sofrimento fictício que caiu por terra com a 

apresentação da documentação pela reclamada, deixando, portanto, de 

proceder com seu dever de lealdade e boa-fé. Considerando a litigância 

de má-fé da reclamante (NCPC, art. 80, II), condeno-a ao pagamento de 

multa no valor R$1.000,00 (hum mil reais), bem como ao pagamento das 

custas processuais e de honorários em favor do patrono dos reclamados 

(Lei n. 9.099/95, art. 55), os últimos arbitrados em R$1.000,00 (hum mil 

reais). Remeto à apreciação do MM. Juiz Togado, para homologação ou 

substituição do presente projeto de sentença na forma do disposto no art. 

40, da Lei n. 9.099/95. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 06 

de dezembro de 2018. Janaína L. Franz Tartari, Juíza Leiga. Vistos, etc. 

HOMOLOGO O PROJETO DE SENTENÇA do (a) juiz (a) leigo (a), na forma 

do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos. Cumpra-se. Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002897-51.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CILIA SOARES FERREIRA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1002897-51.2018.8.11.0040. REQUERENTE: CILIA SOARES FERREIRA DE 

JESUS REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Narra a parte autora que foi 

surpreendida com uma inscrição indevida em seu nome. Alega que 

desconhece o valor cobrado, sendo o mesmo indevido vez que não 

reconhece a dívida em questão e não possui vínculo comercial junto à 

empresa reclamada e nunca contratou os seus serviços, tendo sempre 

honrado com suas obrigações. A requerida apresentou contestação, 

alegando, preliminarmente, que a parte autora não juntou comprovante de 

endereço em seu nome. No mérito, sustenta a regularidade da inscrição, 

bem como a inexistência de dano moral. Diz que houve contratação e uso 

dos serviços referente a uma linha nº 66 996950907 em 05/11/2015, 

cancelada em 27/03/2017. Diz que houve o pagamento de algumas 

faturas, tendo ficado em aberto os meses de dezembro/16 e janeiro/17, 

tendo gerado um débito e o serviço sido cancelado por inadimplência. 

Primeiramente, não vislumbro no caso nenhuma situação preliminar ao 

mérito e prejudicial de análise da demanda descritas no artigo 337 do 

Código de Processo Civil, que impeçam o avanço e análise da controvérsia 

posta. Quanto ao mérito, trata-se de típica relação de consumo, diante do 

que cabe à parte requerida comprovar a licitude do registro impugnado 

pela parte autora. A requerente alega desconhecer o contrato em 

questão, enquanto a requerida alega os serviços foram contratados pela 

parte autora. A controvérsia é singela e não demanda maiores 

elucubrações, pois, tratando-se de apontamento negativo por 

impontualidade no pagamento, tem-se que incumbe ao responsável pela 

inscrição demonstrar a legitimidade da cobrança. A requerida, contudo, 

não demonstrou a efetiva contratação de seus serviços, seja por meio de 

assinatura da parte autora em contrato físico, seja por meio de gravações 

telefônicas. As telas sistêmicas não podem ser aceitas, pois de 

elaboração unilateral pela mesma. Assim, não há os autos prova da 

legalidade da contratação e, consequentemente do valor cobrado, pois 

ausente prova da contratação dos serviços, de modo que declaro a 

cobrança inexigível. Se a parte requerida tivesse sido mais diligente 

quando da suposta venda, certamente possuiria a comprovação da 

contratação para apresentar. Se houve fraude, certamente ela se deu por 

falha nos procedimentos da empresa, que possui procedimentos falhos de 

contratação, pois não consegue evitar tal burla, cabendo à mesma 

aprimorar seus sistemas, a fim de que mantenha no cadastro dados 

fidedignos de contratação. Entretanto, no caso concreto improcede o 

pedido de reparação por danos morais, pois no momento em que ocorreu 

tal inscrição, possuía a parte autora outras inscrições preexistentes, as 

quais estranhamente não apareceram no extrato do SPC juntado à inicial. 

IDENTIFICAÇÃO CPF: 028.265.571-90 Situação do CPF: REGULAR 

atualizado em 24/10/2018 às 13:11 Nome: CILIA SOARES FERREIRA DE 

JESUS Data de Nascimento: 08/12/1983 (34 anos) Nome da mãe: SUELI 

CONCEICAO SOARES CLIQUE NA FIGURA AO LADO PARA VISUALIZAR 

AS INFORMAÇÕES ADICIONAIS DESTE CONSUMIDOR. 

ENDEREÇO/LOCALIZAÇÃO Endereço: R DOS LIRIOS, 4 [Exibir mapa] 

Bairro: NOVA ALIANCA Cidade: SORRISO UF: MT CEP: 78890-000 CLIQUE 

NA FIGURA AO LADO PARA VISUALIZAR OS ENDEREÇOS INFORMADOS 

ANTERIORMENTE. ENDEREÇOS INFORMADOS ANTERIORMENTE Endereço 

Bairro Cidade CEP UF R AZALEIA, 382 CIDADE ALTA ALTA FLORESTA 

78580-000 MT PENDÊNCIAS FINANCEIRAS SERASA Ocorrência mais 

antiga: 03/2016 Ocorrência mais recente: 03/2016 Valor total: 335,70 Data 

de Ocorrência Modalidade Valor Contrato Avalista Origem Cidade Infs. 

Adicionais 10/03/2016 OUTRAS OPER R$ 116,76 0262858552 Não 

TELEFONICA BRASIL S/A SAO PAULO - 10/03/2016 OUTRAS OPER R$ 

218,94 0260486861 Não TELEFONICA BRASIL S/A SAO PAULO - 

REGISTROS DE INADIMPLÊNCIA - SPC Total de Registros: 4 1 Data 

Inclusão Data Vencimento Contrato/Fatura Comprador/Fiador/Avalista 

Detalhe 07/06/2017 20/06/2016 143901/XXX///PANELA AMBULANTES 

COMPRADOR Valor Associado/Credor Cidade/UF origem Origem 390,00 

COMERCIAL ALIANÇA ALUMINIOS ANAPOLIS / GO CDL - ANAPOLIS / GO 

2  D a t a  I n c l u s ã o  D a t a  V e n c i m e n t o  C o n t r a t o / F a t u r a 

Comprador/Fiador/Avalista Detalhe 22/11/2016 10/03/2016 0262858552 

COMPRADOR Valor Associado/Credor Cidade/UF origem Origem 116,76 

TELEFONICA BRASIL S/A SAO PAULO / SP SAO PAULO / SP 3 Data 

Inclusão Data Vencimento Contrato/Fatura Comprador/Fiador/Avalista 

Detalhe 22/11/2016 10/03/2016 0260486861 COMPRADOR Valor 

Associado/Credor Cidade/UF origem Origem 218,94 TELEFONICA BRASIL 

S/A SAO PAULO / SP SAO PAULO / SP 4 Data Inclusão Data Vencimento 

Contrato/Fatura Comprador/Fiador/Avalista Detalhe 25/01/2016 19/11/2015 

1*350 FIADOR Valor Associado/Credor Cidade/UF origem Origem 350,00 

ENXOVAIS SANTO ANTONIO SORRISO / MT CDL - SORRISO / MT Assim, 

restou evidenciado que a reclamante maliciosamente alterou a verdade 

dos fatos com o fito de obter vantagem material, apresentando extrato do 

SPC incompleto, a fim de não ver aplicada a Súmula nº385 do STJ 

deixando, portanto, de proceder com seu dever de lealdade e boa-fé. 

DISPOSITIVO Face ao exposto, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da 

ação declaratória, para declarar a inexistência de contratação e a 
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consequente inexigibilidade de débito de R$ 161,05 com relação ao 

contrato nº 0263085237, determinando a baixa definitiva do nome da 

autora dos cadastros restritivos. Considerando a litigância de má-fé da 

reclamante (NCPC, art. 80, II), condeno-a ao pagamento de multa no valor 

R$1.000,00 (hum mil reais), bem como ao pagamento das custas 

processuais e de honorários em favor do patrono dos reclamados (Lei n. 

9.099/95, art. 55), os últimos arbitrados em R$1.000,00 (hum mil reais). 

Sem custas e honorários nos termos do disposto no artigo 55 da Lei 

9.099/95. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Submeto à apreciação do 

Juiz Presidente do Juizado Especial Cível para homologação. Sorriso/MT, 

06 de dezembro de 2018. Janaína L. Franz Tartari Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO O PROJETO DE SENTENÇA do (a) juiz (a) leigo (a), na forma 

do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos. Cumpra-se. Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002898-36.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO JARDIM DE MELLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1002898-36.2018.8.11.0040. REQUERENTE: PEDRO JARDIM DE MELLO 

REQUERIDO: VIVO S.A. Narra a parte autora que constatou que seu nome 

estava inscrito nos órgãos de proteção ao crédito referente a dívida junto 

à requerida no valor de R$125,24 com relação ao contrato 02666442395 e 

no valor de R$148,26 com relação ao contrato 0273493541. Alega que 

desconhece o valor cobrado, sendo o mesmo indevido. Pois bem, houve 

no caso em crivo a inversão do ônus da prova pelo r. juízo, diante do que 

cabe à parte requerida comprovar a licitude do registro impugnado pela 

parte autora, conforme orientação jurisprudencial. A controvérsia é 

singela e não demanda maiores elucubrações, pois, tratando-se de 

apontamento negativo por impontualidade no pagamento, tem-se que 

incumbe ao responsável pela inscrição demonstrar a legitimidade da 

cobrança. A requerida anexou ao processo gravação das ligações 

telefônicas, onde há confirmação dos dados pessoais da parte autora 

(nome completo, nome da mãe, data de nascimento, CPF, número de 

telefone que estava aderindo ao plano), e também a escolha da data de 

vencimento das faturas, além da confirmação da contratação de um plano 

Smart Vivo Controle 700MB. Assim, plenamente possível - além de 

suficientemente provada no caso em apreço - a contratação verbal. Ante 

o exposto, opino pela IMPROCEDÊNCIA do pedido. Assim, restou 

evidenciado que a reclamante maliciosamente alterou a verdade dos fatos 

com o fito de obter vantagem material, sustentando um sofrimento fictício 

que caiu por terra com a apresentação da documentação pela reclamada, 

deixando, portanto, de proceder com seu dever de lealdade e boa-fé. 

Considerando a litigância de má-fé da reclamante (NCPC, art. 80, II), 

condeno-a ao pagamento de multa no valor R$1.000,00 (hum mil reais), 

bem como ao pagamento das custas processuais e de honorários em 

favor do patrono dos reclamados (Lei n. 9.099/95, art. 55), os últimos 

arbitrados em R$1.000,00 (hum mil reais). Remeto à apreciação do MM. 

Juiz Togado, para homologação ou substituição do presente projeto de 

sentença na forma do disposto no art. 40, da Lei n. 9.099/95. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 07 de dezembro de 2018. Janaína L. 

Franz Tartari, Juíza Leiga. Vistos, etc. HOMOLOGO O PROJETO DE 

SENTENÇA do (a) juiz (a) leigo (a), na forma do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002928-71.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANA FLAVIA FERRAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1002928-71.2018.8.11.0040. REQUERENTE: ANA FLAVIA FERRAIS 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Narra a parte autora que foi 

surpreendido com uma inscrição no valor de R$157,26 com relação ao 

contrato nº 0230904490. Alega que desconhece o valor cobrado, sendo o 

mesmo indevido vez que não reconhece a dívida em questão e não tem em 

mente a solicitação de serviço ou produto que ocasionou a presente 

inscrição. A requerida apresentou contestação, alegando que houve 

contratação e uso dos serviços, tendo o requerente deixado de pagar as 

faturas sem explicação, de modo que houve bloqueio por inadimplência. 

Diz inexistir dano moral indenizável. Afirma que houve contratação da linha 

(66) 996978840 em 08/11/2014, a qual foi cancelada em 29/04/2015. 

Discorre acerca da validade das telas sistêmicas como meio de prova. 

Refere que há débitos em aberto dos meses de 12/2014 a 02/2015. 

Primeiramente, não vislumbro no caso nenhuma situação preliminar ao 

mérito e prejudicial de análise da demanda descritas no artigo 337 do 

Código de Processo Civil, que impeçam o avanço e análise da controvérsia 

posta. Pois bem, quanto ao mérito, trata-se de típica relação de consumo, 

diante do que cabe à parte requerida comprovar a licitude do registro 

impugnado pela parte autora. A requerente alega desconhecer o contrato 

em questão, enquanto a requerida alega os serviços foram contratados 

pela parte autora. A controvérsia é singela e não demanda maiores 

elucubrações, pois, tratando-se de apontamento negativo por 

impontualidade no pagamento, tem-se que incumbe ao responsável pela 

inscrição demonstrar a legitimidade da cobrança. A requerida, contudo, 

não demonstrou a efetiva contratação de seus serviços, seja por meio de 

assinatura da parte autora em contrato físico, seja por meio de gravações 

telefônicas. As telas sistêmicas não podem ser aceitas, pois de 

elaboração unilateral pela mesma. Assim, não há os autos prova da 

legalidade da contratação e, consequentemente do valor cobrado, pois 

ausente prova da contratação dos serviços, de modo que declaro a 

cobrança inexigível. Se a parte requerida tivesse sido mais diligente 

quando da suposta venda, certamente possuiria a comprovação da 

contratação para apresentar. Se houve fraude, certamente ela se deu por 

falha nos procedimentos da empresa, que possui procedimentos falhos de 

contratação, pois não consegue evitar tal burla, cabendo à mesma 

aprimorar seus sistemas, a fim de que mantenha no cadastro dados 

fidedignos de contratação. Por todo o exposto, a inscrição do nome da 

requerente no sistema restritivo de crédito, caracteriza comportamento 

ilícito da ré e conduz ao reconhecimento de seu dever de indenizar. A 

inscrição indevida em cadastros negativadores de crédito caracteriza, por 

si só, como dano moral in re ipsa. Nesse sentido: INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – DÉBITO GERADO 

– NEGLIGÊNCIA DA PRESTADORA DE SERVIÇO – INSCRIÇÃO INDEVIDA 

DO NOME NO CADASTRO DOS INADIMPLENTES – AUSÊNCIA DE PROVA 

CABAL EM CONTRÁRIO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM 

INDENIZATÓRIO MANTIDO – VERBA HONORÁRIA – RECURSO 

DESPROVIDO. No caso, o nexo de causalidade pauta-se na ligação entre 

a má prestação do serviço pela ré, bem como pelos transtornos gerados 

em decorrência desta conduta, que gerou débito inexistente, levando a 

inscrição do seu nome no cadastro do SPC/SERASA. A inscrição indevida 

nos órgãos de proteção ao crédito, por si só configura o dano moral. O 

arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser 

feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, 

moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação 

ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade 

econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na 

sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso 

concreto. Havendo condenação ao pagamento de indenização por dano 

moral, correto se mostra o percentual fixado a título de honorários 

advocatícios, sendo justo e razoável, de acordo com o art. 85, § 2º, do 

CPC/15. (Ap 5194/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, 

QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15/03/2017, Publicado no DJE 

22/03/2017) Para se fixar o valor indenizatório ajustável à hipótese 

concreta, deve-se ponderar o ideal da reparação integral e da devolução 
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das partes ao status quo ante. Este princípio encontra amparo legal no 

artigo 947 do Código Civil e no artigo 6º, inciso VI, do mesmo diploma legal. 

No entanto, não sendo possível a restitutio in integrum em razão da 

impossibilidade material desta reposição, transforma-se a obrigação de 

reparar em uma obrigação de compensar, tendo em vista que a finalidade 

da indenização consiste, justamente, em ressarcir a parte lesada. Em 

relação à quantificação da indenização, é necessário analisar alguns 

aspectos para se chegar a um valor justo para o caso concreto, 

atentando-se à extensão do dano, ao comportamento dos envolvidos, às 

condições econômicas e sociais das partes e à repercussão do fato, além 

da proporcionalidade e da razoabilidade. Assim, considerando as 

particularidades do caso concreto, tenho que o valor da indenização, 

segundo os padrões estabelecidos pelas Turmas Recursais, deva ser de 

R$ 3.000,00 (três mil e reais), valor que entendo razoável e adequado, não 

implicando ônus excessivo ao devedor nem enriquecimento sem causa ao 

credor. Vale ressaltar que embora a inscrição ora discutida seja a 

primeira, verifico por meio do comprovante do SPC juntado com a inicial 

que a parte autora possui outra inscrição posterior, de modo que seu 

nome não é tão imaculado como salienta ser. DISPOSITIVO Face ao 

exposto, opino pela PROCEDÊNCIA da ação declaratória, para: a) Declarar 

a inexistência de contratação e a consequente inexigibilidade de débito de 

R$157,26 com relação ao contrato nº 0230904490, determinando a baixa 

definitiva do nome da autora dos cadastros restritivos; b) condenar a 

requerida ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais) a título de danos 

morais, devendo incidir sobre tal valor correção monetária pelo INPC a 

contar da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora a 

contar do evento danoso (artigo 398 do CC e Súmula 54 do STJ). Sem 

custas e honorários nos termos do disposto no artigo 55 da Lei 9.099/95. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Submeto à apreciação do Juiz 

Presidente do Juizado Especial Cível para homologação. Sorriso/MT, 07 de 

dezembro de 2018. Janaína L. Franz Tartari Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO O PROJETO DE SENTENÇA do (a) juiz (a) leigo (a), na forma 

do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos. Cumpra-se. Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002929-56.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA IRANEIDE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1002929-56.2018.8.11.0040. REQUERENTE: ANTONIA IRANEIDE DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Narra a parte autora que foi 

surpreendida com uma inscrição no valor de R$168,76 contrato nº 

0219351441. Alega que desconhece o valor cobrado, sendo o mesmo 

indevido vez que não reconhece a dívida em questão e que sempre 

cumpriu com suas obrigações. A requerida apresentou contestação, 

alegando a regularidade da inscrição, bem como a inexistência de dano 

moral. Junta contrato supostamente assinado pela parte autora, 

acompanhado de cópias de documentos pessoais da mesma. Pois bem, 

trata-se de típica relação de consumo, diante do que cabe à parte 

requerida comprovar a licitude do registro impugnado pela parte autora. A 

controvérsia é singela e não demanda maiores elucubrações, pois, 

tratando-se de apontamento negativo por impontualidade no pagamento, 

tem-se que incumbe ao responsável pela inscrição demonstrar a 

legitimidade da cobrança. A requerida anexou ao processo contratos de 

adesão assinados pela parte autora, acompanhados de cópia dos 

documentos pessoais da mesma (Ids. 16567839). Cabe referir, por 

oportuno, que a assinatura constante no contrato juntado aos autos se 

assemelha com as demais assinaturas do requerente constante em outros 

documentos nos processo e, ainda, por ter a requerida anexado cópia de 

documentos pessoais da parte autora, reforçou a tese de que houve 

realmente contratação. Vale ressaltar que em nenhum momento na inicial a 

parte autora referiu que já havia alguma vez contratado com a requerida e 

que não havia débitos em aberto referentes a tal contratação. Do mesmo 

modo, não há nos autos notícia de furto dos documentos pessoais da 

parte autora. Portanto, tenho que supostamente provada e legitimada a 

inscrição em análise. Vale ressaltar que a comunicação de inclusão no 

SPC não é de incumbência da credora do débito, mas sim do próprio órgão 

de proteção ao crédito. Ante o exposto, opino pela IMPROCEDÊNCIA do 

pedido inicial. Assim, restou evidenciado que a reclamante maliciosamente 

alterou a verdade dos fatos com o fito de obter vantagem material, 

sustentando um sofrimento fictício que caiu por terra com a apresentação 

da documentação pela reclamada, deixando, portanto, de proceder com 

seu dever de lealdade e boa-fé. Considerando a litigância de má-fé da 

reclamante (NCPC, art. 80, II), condeno-a ao pagamento de multa no valor 

R$1.000,00 (hum mil reais), bem como ao pagamento das custas 

processuais e de honorários em favor do patrono dos reclamados (Lei n. 

9.099/95, art. 55), os últimos arbitrados em R$1.000,00 (hum mil reais). 

Remeto à apreciação do MM. Juiz Togado, para homologação ou 

substituição do presente projeto de sentença na forma do disposto no art. 

40, da Lei n. 9.099/95. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 10 

de dezembro de 2018. Janaína L. Franz Tartari Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO O PROJETO DE SENTENÇA do (a) juiz (a) leigo (a), na forma 

do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos. Cumpra-se. Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003056-91.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI BENNEMANN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1003056-91.2018.8.11.0040. REQUERENTE: SUELI BENNEMANN 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Narra a parte autora 

que foi surpreendida com uma inscrição no valor de R$486,90 contrato nº 

0233312541, cuja disponibilização se deu em 12/02/2016. Alega que 

desconhece o valor cobrado, sendo o mesmo indevido vez que não 

reconhece a dívida em questão e que sempre cumpriu com suas 

obrigações. A requerida apresentou contestação, alegando a regularidade 

da inscrição, bem como a inexistência de dano moral. Junta contrato 

supostamente assinado pela parte autora, acompanhado de cópias de 

documentos pessoais da mesma. Ab initio, esclareço que nesta mesma 

data estou sentenciando o processo número 1003058-61.2018.8.11.0040, 

que apesar de ser referir a contratos distintos, todas ela possuem a 

mesma causa de pedir, qual seja, a ausência de contratação. Pois bem, 

trata-se de típica relação de consumo, diante do que cabe à parte 

requerida comprovar a licitude do registro impugnado pela parte autora. A 

controvérsia é singela e não demanda maiores elucubrações, pois, 

tratando-se de apontamento negativo por impontualidade no pagamento, 

tem-se que incumbe ao responsável pela inscrição demonstrar a 

legitimidade da cobrança. A requerida anexou ao processo contratos de 

adesão assinados pela parte autora, acompanhados de cópia dos 

documentos pessoais da mesma (Ids. 16460311). Cabe referir, por 

oportuno, que a assinatura constante no contrato juntado aos autos se 

assemelha com as demais assinaturas do requerente constante em outros 

documentos nos processo e, ainda, por ter a requerida anexado cópia de 

documentos pessoais da parte autora, reforçou a tese de que houve 

realmente contratação. Vale ressaltar que em nenhum momento na inicial a 

parte autora referiu que já havia alguma vez contratado com a requerida e 

que não havia débitos em aberto referentes a tal contratação. Do mesmo 

modo, não há nos autos notícia de furto dos documentos pessoais da 

parte autora. Portanto, tenho que supostamente provada e legitimada a 

inscrição em análise. Vale ressaltar que a comunicação de inclusão no 

SPC não é de incumbência da credora do débito, mas sim do próprio órgão 

de proteção ao crédito. Ante o exposto, opino pela IMPROCEDÊNCIA do 

pedido inicial. Assim, restou evidenciado que a reclamante maliciosamente 

alterou a verdade dos fatos com o fito de obter vantagem material, 
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sustentando um sofrimento fictício que caiu por terra com a apresentação 

da documentação pela reclamada, deixando, portanto, de proceder com 

seu dever de lealdade e boa-fé. Considerando a litigância de má-fé da 

reclamante (NCPC, art. 80, II), condeno-a ao pagamento de multa no valor 

R$1.000,00 (hum mil reais), bem como ao pagamento das custas 

processuais e de honorários em favor do patrono dos reclamados (Lei n. 

9.099/95, art. 55), os últimos arbitrados em R$1.000,00 (hum mil reais). 

Remeto à apreciação do MM. Juiz Togado, para homologação ou 

substituição do presente projeto de sentença na forma do disposto no art. 

40, da Lei n. 9.099/95. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 10 

de dezembro de 2018. Janaína L. Franz Tartari Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO O PROJETO DE SENTENÇA do (a) juiz (a) leigo (a), na forma 

do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos. Cumpra-se. Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003058-61.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI BENNEMANN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1003058-61.2018.8.11.0040. REQUERENTE: SUELI BENNEMANN 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Narra a parte autora 

que foi surpreendida com uma inscrição indevida em seu nome no valor de 

R$189,00 com relação ao contrato nº 0260343795. Alega que desconhece 

o valor cobrado, sendo o mesmo indevido vez que não reconhece a dívida 

em questão e não possui vínculo comercial junto à empresa reclamada e 

nunca contratou os seus serviços, tendo sempre honrado com suas 

obrigações. A requerida apresentou contestação, na qual sustenta a 

regularidade da contratação e da inscrição, bem como a inexistência de 

dano moral. Diz que houve contratação e uso dos serviços referente a 

uma linha nº 66 99683-3434 em 02/05/2015, cancelada em 26/09/2017. Diz 

que houve o pagamento de algumas faturas, tendo ficado em aberto 

outros meses, tendo gerado um débito e o serviço sido cancelado por 

inadimplência. Ab initio, esclareço que nesta mesma data estou 

sentenciando o processo número 1003056-91.2018.8.11.0040, que 

apesar de ser referir a contratos distintos, ambas possuem a mesma 

causa de pedir, qual seja, a ausência de contratação. Primeiramente, não 

vislumbro no caso nenhuma situação preliminar ao mérito e prejudicial de 

análise da demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil, 

que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. Quanto ao mérito, 

trata-se de típica relação de consumo, diante do que cabe à parte 

requerida comprovar a licitude do registro impugnado pela parte autora. A 

requerente alega desconhecer o contrato em questão, enquanto a 

requerida alega os serviços foram contratados pela parte autora. A 

controvérsia é singela e não demanda maiores elucubrações, pois, 

tratando-se de apontamento negativo por impontualidade no pagamento, 

tem-se que incumbe ao responsável pela inscrição demonstrar a 

legitimidade da cobrança. A requerida, contudo, não demonstrou a efetiva 

contratação de seus serviços, seja por meio de assinatura da parte autora 

em contrato físico, seja por meio de gravações telefônicas. As telas 

sistêmicas não podem ser aceitas, pois de elaboração unilateral pela 

mesma. Assim, não há os autos prova da legalidade da contratação e, 

consequentemente do valor cobrado, pois ausente prova da contratação 

dos serviços, de modo que declaro a cobrança inexigível. Se a parte 

requerida tivesse sido mais diligente quando da suposta venda, 

certamente possuiria a comprovação da contratação para apresentar. Se 

houve fraude, certamente ela se deu por falha nos procedimentos da 

empresa, que possui procedimentos falhos de contratação, pois não 

consegue evitar tal burla, cabendo à mesma aprimorar seus sistemas, a 

fim de que mantenha no cadastro dados fidedignos de contratação. 

Entretanto, no caso concreto improcede o pedido de reparação por danos 

morais, pois no momento em que ocorreu tal inscrição, possuía a parte 

autora outra inscrição preexistente, efetuada por Telefônica Brasil S/A 

Móvel, conforme verifico por meio do comprovante do SPC juntado à inicial, 

a qual foi declarada legítima na ação acima citada 

(1003056-91.2018.8.11.0040), DISPOSITIVO Face ao exposto, opino pela 

PARCIAL PROCEDÊNCIA da ação declaratória, para declarar a inexistência 

de contratação e a consequente inexigibilidade de débito de R$189,00 com 

relação ao contrato nº 0260343795, determinando a baixa definitiva do 

nome da autora dos cadastros restritivos. Sem custas e honorários nos 

termos do disposto no artigo 55 da Lei 9.099/95. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Submeto à apreciação do Juiz Presidente do Juizado Especial 

Cível para homologação. Sorriso/MT, 10 de dezembro de 2018. Janaína L. 

Franz Tartari Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO O PROJETO DE 

SENTENÇA do (a) juiz (a) leigo (a), na forma do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000893-75.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIMAR LIMA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALIAN BORGES CINTRA MACHADO OAB - MT0014100A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR OAB - MT0022246S (ADVOGADO(A))

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1000893-75.2017.8.11.0040. REQUERENTE: JOSIMAR LIMA DE ALMEIDA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos etc. 

Considerando que foi informada a quitação do débito excutido, JULGO 

EXTINTO o feito, com fundamento no art. 924, II, do NCPC. Sem custas e 

honorários. Procedo, neste ato, com a expedição do alvará judicial para 

transferência dos valores à conta bancária indicada pelo exequente. Na 

sequência, arquive-se. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000654-37.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ALBINO SCHIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEIZIANE PADILHA DA SILVA OAB - MT0014834A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1000654-37.2018.8.11.0040. REQUERENTE: JOSE ALBINO SCHIO 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE SORRISO/MT Vistos etc. A exequente informou 

a quitação do débito excutido (Num. 17007357). Posto isso, JULGO 

EXTINTO o feito, com fundamento no art. 924, II, do NCPC. Sem custas e 

honorários. Alvará de levantamento em anexo. Com o trânsito em julgado, 

arquive-se. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Estado do Mato Grosso 

Poder Judiciário Tribunal de Justiça Sorriso / (PJE) JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO Alvará Eletrônico n° 463235-4 / 2018 

Terça-feira, 11 de Dezembro de 2018 Este documento é somente 

informativo. Processo / Ano: 0 / 2018 Tipo de Procedimento: Processo 

Código Processo 1000654-37.2018.811.0040 Requerente: JOSE ALBINO 

SCHIO Advogado: DEIZIANE PADILHA DA SILVA Requerido: MUNICIPIO DE 

SORRISO Advogado: MUNICIPIO DE SORRISO/MT Beneficiário: DEIZIANE 

PADILHA DA SILVA Conta Judicial 4200111535793 Valor: R$ 6.333,02 

(seis mil e trezentos e trinta e três reais e dois centavos) Autorizado: 

DEIZIANE PADILHA DA SILVA CPF/CNPJ: 019.348.591-50 Data de 

Emissão: 11/12/2018 Titular Conta DEIZIANE PADILHA DA SILVA CPF/CNPJ 

Titular Conta 019.348.591-50 Banco Agência Conta 001 - Banco do Brasil 

S.A. 1492 1406175 Forma Liberação Crédito no BB Tipo Liberação Valor 

Valor Total para Zerar Conta Usuário: IONARA PASQUALOTO Status: 
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Solicitado Mensagem: Aguardando Assinatura Este documento é somente 

informativo.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000487-20.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DIOGO POZZOBON RUBIN (REQUERENTE)

RAFAELA KULKA RUBIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO ALVES MATTOS OAB - MT0012097A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANIA PANAMENA DE AVIACION S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JEFFERSON NUNES FLORES OAB - MT0017575A-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1000487-20.2018.8.11.0040. REQUERENTE: DIOGO POZZOBON RUBIN, 

RAFAELA KULKA RUBIN REQUERIDO: COMPANIA PANAMENA DE 

AVIACION S/A Vistos etc. Considerando que foi informada a quitação do 

débito excutido, JULGO EXTINTO o feito, com fundamento no art. 924, II, do 

NCPC. Sem custas e honorários. Procedo, neste ato, com a expedição do 

alvará judicial para transferência dos valores à conta bancária indicada 

pelo exequente. Na sequência, arquive-se. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001476-26.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO MACIEL SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO NEGRAO BARBOSA JUNIOR OAB - SP347081 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1001476-26.2018.8.11.0040. REQUERENTE: LUIZ FERNANDO MACIEL 

SILVA REQUERIDO: OI S.A Vistos, etc. Narra a parte autora que possuía 

um serviço de telefonia e internet com a requerida, e que no mês de 

outubro de 2016 solicitou a transferência da mesma (menciona protocolo), 

visto que havia comprado uma casa e mudado de endereço. Entretanto, a 

empresa o fez aguardar por 30 dias, não informando que para o bairro 

que havia se mudado não existia possibilidade de transferência. Diz que 

quando do cancelamento foi informado que não poderia cancelar por não 

ter findado o prazo de 1 ano de contratação, relata que discordou da 

cobrança quando então a proposta da ré informou que não seria emitida 

tal cobrança. Refere que os serviços, entretanto, continuaram a ser 

cobrados. Diz que recebeu uma notificação de um protesto realizado em 

seu nome, no valor de R$336,37, o qual considera ser indevido. A 

requerida apresentou contestação, na qual sustenta que o débito em 

aberto refere-se às faturas dos meses 11 e 12 de 2016, cujo período de 

utilização foi 22/09/2016 a 21/10/2016 e 22/10/2016 a 21/11/2016. Pugna 

pela improcedência da ação. Não se pode perder de vista o disposto no 

art. 14 do CDC, o qual estabelece a responsabilidade objetiva do 

fornecedor de serviços: Art. 14. O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos. § 1º O serviço é defeituoso quando não fornece a 

segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em 

consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: I - o modo de 

seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se 

esperam; III - a época em que foi fornecido. § 2º O serviço não é 

considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas. § 3º O 

fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: I - 

que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do 

consumidor ou de terceiro. (...) Acresça-se que houve no caso em crivo a 

inversão do ônus da prova pelo r. juízo (Id. 13235306), diante do que cabe 

à parte requerida comprovar a licitude das cobranças impugnadas pela 

parte autora. A controvérsia é singela e não demanda maiores 

elucubrações, pois, tratando-se de cobranças tem-se que incumbe ao 

responsável pela inscrição demonstrar a legitimidade das mesmas. O 

cerne da questão no presente processo está na informação da parte 

autora de que cancelou o serviço e continuou a ser cobrada pelo mesmo. 

A mesma cita quatro protocolos em que refere ter solicitado o 

cancelamento (pg. 14 da contestação). A parte requerida, por sua vez, 

nada diz a respeito dos protocolos citados pela parte autora, limitando-se 

a tecer considerações acerca da contratação dos serviços e do não 

cancelamento. Em contestação alega a requerida que as cobranças são 

dos meses de novembro e dezembro de 2016, após o cancelamento que o 

autor alega ter feito em outubro. Assim, tenho poderia a requerida provar 

que houve utilização do terminal e de dados após a data do cancelamento, 

entretanto, não há prova do uso. Indesviável, assim, a conclusão no 

sentido de que a cobrança impugnada carece de legitimidade. Quanto aos 

danos morais, vale salientar que não houve prova efetiva da inscrição 

indevida do nome do autor nos cadastros restritivos de crédito, pois não 

foi juntado aos autos extrato do SPC/SERASA que comprove a mesma, 

mas apenas e tão somente ameaça de inscrição (ID.12382823), dando 

oportunidade ao autor de quitar o débito, o que por si só não gera dano 

moral. Nesse sentido: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS E DANOS MORAIS. CORSAN. PEDIDO DE 

DESLIGAMENTO DE ÁGUA. DEMANDADA QUE APÓS DOIS ANOS 

PROCEDEU Á RELIGAÇÃO SEM PEDIDO DA AUTORA E SEM QUALQUER 

AVISO. MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FALHA NA ORIENTAÇÃO E 

INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. 

DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO QUE SE IMPÕE. DANO MORAL 

INEXISTENTE. APENAS AMEAÇA DE INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO RESTRITIVO 

DE CRÉDITO SEM COMPROVAÇÃO DE EFETIVAÇÃO. RECURSO DA RÉ 

PROVIDO NO PONTO. RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO. (Recurso 

Cível Nº 71007321987, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Gisele Anne Vieira de Azambuja, Julgado em 27/04/2018) (grifo 

intencional). DISPOSITIVO Face ao exposto, opino pela PARCIAL 

PROCEDÊNCIA da ação declaratória para declarar a inexistência dos 

débitos impugnados nos meses posteriores a outubro de 2016, bem como 

o débito de R$336,37, confirmando a medida liminar concedida, 

determinando que a reclamada se abstenha de efetuar cobranças bem 

como inscrever o nome do autor em cadastros restritivos em virtude de 

tais débitos, sob pena de multa de R$500,00. Sem custas e honorários nos 

termos do disposto no artigo 55 da Lei 9.099/95. Submeto à apreciação do 

Juiz Presidente do Juizado Especial Cível para homologação. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 10 de dezembro de 2018. Janaína L. 

Franz Tartari Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO O PROJETO DE 

SENTENÇA do (a) juiz (a) leigo (a), na forma do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003371-22.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ENOQUE ALVES DA CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISLAINE CRISTINA DOS SANTOS OAB - MT23166/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1003371-22.2018.8.11.0040. REQUERENTE: ENOQUE ALVES DA CUNHA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Narra a parte autora 

que havia adquirido um plano junto à reclamada, passado um tempo 

resolveu cancelar o mesmo. Após se dirigir a uma agência foi informa que 

teria que pagar uma fatura e em seguir o plano seria rescindido. Relata ter 

pago o valor de R$41,90 e meses após, ao tentar comprar no crediário foi 

informado de outra fatura em aberto, no valor de R$70,99. Diz que vem 

sofrendo cobranças indevidas, tendo havido inclusive uma inscrição no 

valor de R$100,36. A requerida apresentou contestação, na qual sustenta 
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a regularidade da contratação e da inscrição, bem como a inexistência de 

dano moral. Diz que houve contratação e uso dos serviços referente a 

uma linha nº 66 9988-6870 que foi migrada do sistema pré-pago para o 

pós pago. Diz que a parte pagou as faturas de outubro de 2014 a junho de 

2015, entretanto não efetuou o pagamento das faturas de maio e julho de 

2015, tendo a linha sido desativada por inadimplência em 28/10/2015. 

Primeiramente, não vislumbro no caso nenhuma situação preliminar ao 

mérito e prejudicial de análise da demanda descritas no artigo 337 do 

Código de Processo Civil, que impeçam o avanço e análise da controvérsia 

posta. A parte requerente alega que cancelou os serviços com a 

requerida e que nada mais deve à mesma, entretanto, além de não 

mencionar em que data aproximada se deu o cancelamento, não traz aos 

autos nenhum número de protocolo de cancelamento. Vale salientar, 

ainda, que a petição é totalmente vaga, beirando a inépcia, pois alega que 

a parte era usuária de um serviço, mas não menciona qual, que cancelou 

o mesmo, mas não menciona quando e que quitou os débitos em aberto, 

mas não junta qualquer comprovante de pagamento. Ademais, tais 

alegação é rebatida pela requerida, que diz que nunca houve o 

cancelamento dos serviços, sendo os mesmos cancelados por 

inadimplência. Assim, tenho que não merece prosperar a presente ação, 

pois embora incida no caso o Código de Defesa do Consumidor, com a 

regra da inversão do ônus da prova, o mesmo não exime totalmente a 

parte autora de trazer o mínimo de elementos para provar o seu direito e, 

conforme relatado acima, não há prova da data em que se deu o 

cancelamento – e até se o mesmo ocorreu – nem mesmo da quitação de 

todos os serviços utilizados. Tais provas acima citadas seriam de fácil 

produção pela parte autora, e embasariam ainda que minimamente seus 

argumentos. Desse modo, tenho que improcede a presente ação. 

DISPOSITIVO Face ao exposto, opino pela IMPROCEDÊNCIA da presente 

ação. Sem custas e honorários nos termos do disposto no artigo 55 da Lei 

9.099/95. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Submeto à apreciação do 

Juiz Presidente do Juizado Especial Cível para homologação. Sorriso/MT, 

10 de dezembro de 2018. Janaína L. Franz Tartari Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO O PROJETO DE SENTENÇA do (a) juiz (a) leigo (a), na forma 

do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos. Cumpra-se. Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003627-62.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GILDO FERNANDES DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO ALMEIDA GONCALVES OAB - MT13355/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1003627-62.2018.8.11.0040. REQUERENTE: GILDO FERNANDES DA 

COSTA REQUERIDO: RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CREDITOS FINANCEIROS S.A. Trata-se de ação proposta por GILDO 

FERNANDES DA COSTA em face de RENOVA COMPANHIA 

SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A, em que pretende: a) a 

declaração de inexistência de débito e b) a condenação da reclamada a 

pagar indenização por danos morais. Alega a parte reclamante, em 

síntese, que constatou a existência de registro negativo perante cadastro 

de restrição ao crédito no R$1.135,97 (UM MIL, CENTO E TRINTA E CINCO 

REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS) sob contrato nº 

095501001823400, proveniente de inscrição providenciada pela parte 

reclamada. A mesma não reconhece a dívida pois honrou com todos seus 

compromissos. Postulou pela declaração de inexistência da dívida, bem 

como pela reparação dos danos morais suportados. Audiência de 

conciliação realizada. A empresa reclamada não apresentou contestação. 

É o relatório. A lide comporta julgamento antecipado, pois não há a 

necessidade de produção de outras provas (art. 355, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil) Quanto ao pedido para a inversão do ônus da 

prova. Desde logo cabe asseverar que, verifica-se, além da 

verossimilhança das alegações, a evidente hipossuficiência do 

reclamante/consumidor em relação à reclamada/instituição bancária de 

grande porte, situação de onde emerge a necessidade da inversão 

postulada a fim de que seja garantida a salutar isonomia processual na 

presente demanda. Nesses termos, é de rigor a inversão do ônus da 

prova, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, da Lei n. 8.078/90, a fim de que 

a reclamada produza todas as provas necessárias ao esclarecimento da 

demanda, sob as penas da lei. Pois bem, a reclamada não logrou êxito em 

comprovar que tomou as medidas necessárias para oferecer serviços de 

qualidade e seguros, não houve juntada de contratos assinados. Por certo 

que o art. 14, §3º, do CDC, permite a parte reclamada a isenção de 

responsabilidade, quando comprovar que (a) tendo prestado o serviço, o 

defeito inexiste, ou (b) a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o 

que não restou demonstrado na hipótese. Quanto ao dano moral. De início, 

importa frisar que incide sobre a instituição a responsabilidade civil 

objetiva pelo dano causado à vítima do evento danoso, sendo irrelevante a 

existência ou não de culpa, a teor do que dispõe o art. 14 do CDC, bem 

assim a Súmula n. 479 do STJ, que assim dispõe: "As instituições 

financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito 

interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de 

operações bancárias". No caso, verifica-se evidente situação de serviço 

defeituoso, consubstanciado em cobrança de serviços não contratados 

pelo reclamante, inclusive com a inscrição do seu nome em órgãos de 

proteção ao crédito. APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - AUSÊNCIA DE PROVA HÁBIL PARA 

COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES - 

COBRANÇA ABUSIVA E INDEVIDA NEGATIVAÇÃO DO NOME DO AUTOR - 

RESPONSABILIDADE CIVIL INAFASTÁVEL - DANO MORAL 

CONFIGURADO IN RE IPSA - VALOR DA INDENIZAÇÃO QUE ATENDE À 

RAZOABILIDADE E O CARÁTER PUNITIVO/PEDAGÓGICO DA 

CONDENAÇÃO - MANUTENÇÃO - TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA - 

RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL APLICAÇÃO DA SÚMULA 54 

DO STJ - RECURSO ADESIVO - JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA - 

MAJORAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO - NÃO ACOLHIMENTO - 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDO E RECURSO ADESIVO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Ap 8832/2017, DESA. MARIA HELENA 

GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 22/03/2017, Publicado no DJE 29/03/2017) Destaca-se, por 

oportuno, que o reclamado assume o risco do empreendimento, devendo 

disponibilizar de recursos máximos de excelência em seus serviços, para 

evitar a ocorrência de falhas e, por conseguinte, danos aos seus clientes. 

Havendo falha nessa prestação de serviço, cabe ao reclamado, 

imediatamente, diligenciar no sentido de corrigir as falhas e ressarcir o 

consumidor dos danos sofridos, o que no caso em testilha não ocorreu. 

Restando comprovado também que não houve culpa da parte reclamante 

quanto à falha na prestação dos serviços, mesmo porque é da instituição 

reclamada a incumbência de adotar as cautelas necessárias a tanto. 

Posto isso, passamos à conclusão, com a fixação do quantum devido a 

título de danos morais, cabe destacar que, como é cediço, embora o 

sistema jurídico brasileiro não seja tarifado, a doutrina e a jurisprudência 

mais autorizada, estabelecem alguns parâmetros para nortear, subsidiar e 

orientar o juiz na fixação do quantum debeatur, sendo certo que deve ser 

levado em conta a extensão do dano sofrido, o grau de culpa e a conduta 

(ação ou omissão) de quem provocou o dano, sendo nessa linha o 

entendimento jurisprudencial. No caso sub judice, tendo como parâmetro 

os critérios acima referidos, destacando, principalmente, que a dor moral 

sofrida pelo reclamante, foi resultante da conduta negligente do 

reclamado, entendo que a fixação do quantum indenizatório no equivalente 

a R$ 3.000,00 (três mil reais), é o suficiente a reparar, nos limites do 

razoável e proporcional, pois, o reclamante também possui outra restrição 

posterior no serasa, conforme documento. (id. 13999862) Com efeito, tal 

estimativa guarda perfeita correspondência com a gravidade objetiva do 

fato e do seu resultado danoso, bem assim com as condições da vítima e 

do autor da ofensa, revelando-se, além disso, ajustada ao princípio da 

equidade. Ante o exposto, eu juiz leigo, apresento projeto de sentença, no 

sentido de JULGAR PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, para 

o fim de: 1) DECLARAR a inexistência dos débitos impugnado no valor de 

no R$1.135,97 (um mil, cento e trinta e cinco reais e noventa e sete 

centavos), bem como, a retirada definitiva dos dados da reclamante nos 

órgãos de proteção de credito; e 2) CONDENAR o reclamado a pagar, a 

título de danos morais o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a ser 

atualizado pelo INPC a contar da data de publicação desta sentença 

(Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros legais a contar da data do 

evento danoso (Súmula 54 do STJ). JULGO EXTINTO O PROCESSO, nos 

termos do art. 316 e 487, inciso I, ambos do Novo Código de Processo 
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Civil. Sem condenação ao pagamento de custas ou honorários 

advocatícios, nos termos do art. 54, caput, c/c art. 55, caput, ambos da Lei 

n. 9.099/95. Remeto à apreciação do MM. Juiz Togado, para homologação 

ou substituição do presente projeto de sentença, na forma do art. 40, da 

Lei n. 9.099/95. JONATHAN A. GÓES FILGUEIRA Juiz Leigo Vistos etc. 

HOMOLOGO O PROJETO DE SENTENÇA, do juiz leigo, na forma do art. 40, 

da lei 9.099/95, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Cumpra-se. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003578-21.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RODRIGO INACIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - SC0008927A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1003578-21.2018.8.11.0040. REQUERENTE: JOSE RODRIGO INACIO 

REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

Trata-se de ação proposta por JOSÉ RODRIGO INÁCIO em face de 

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS em que 

pretende: a) a declaração de inexistência de débito; c) a condenação da 

reclamada a pagar indenização por danos morais. Alega a parte 

reclamante, em síntese, que constatou a existência de registro negativo 

perante cadastro de restrição ao crédito no valor de R$ 7.501,01 (sete mil 

quinhentos e um reais e um centavo), oriundo de contrato de n.º 

3433191000008401, proveniente de inscrição providenciada pela parte 

reclamada. Aduz, porém, que não mantém qualquer débito com a mesma, 

apta a justificar a inscrição. Postulou pela declaração de inexistência da 

dívida, bem como pela reparação dos danos morais suportados. A 

empresa reclamada apresentou contestação. Em síntese, alega que houve 

a cessão de crédito junto à Caixa Econômica Federal e a reclamante foi 

devidamente notificada, sustenta a inexistência de conduta ilícita, 

reforçando a existência de contratação por parte da reclamante e seu 

inadimplemento, hipótese que autoriza a inclusão do seu nome em órgão 

de proteção ao crédito. Nesses termos, pugna pela improcedência dos 

pedidos contidos na reclamação. É o relatório. A lide comporta julgamento 

antecipado, pois não há a necessidade de produção de outras provas 

(art. 355, inciso I, do Novo Código de Processo Civil) Quanto à aplicação 

do Código de Defesa do Consumidor. É de rigor reconhecer a incidência 

do CDC ao presente caso, notadamente dos diversos efeitos dele 

decorrentes. De fato, levando-se em conta o conceito de consumidor 

estampado no art. 2º do CDC, bem como o conceito de fornecedor 

insculpido no art. 3º do mesmo diploma legal, conclui-se que a reclamada 

está sujeita às delimitações e implicações decorrentes das relações de 

consumo, posto que ofertou no mercado serviços, este na condição de 

destinatário final, razão pela qual está caracterizada a relação de 

consumo para todos os fins legais. Aliás, o Superior Tribunal de Justiça 

editou a Súmula n. 297 que dispõe: “O Código de Defesa do Consumidor é 

aplicável às instituições financeiras”. Como consequência disso, o citado 

código assegura que toda indenização derivada de relação de consumo 

se sujeita, em regra, ao regime da responsabilidade objetiva. Tal assertiva 

é colhida dos artigos 6º, VI e 14. Quanto a inversão do ônus da prova. 

Desde logo cabe asseverar que, verifica-se, além da verossimilhança das 

alegações, a evidente hipossuficiência do reclamante/consumidor em 

relação à reclamada/instituição bancária de grande porte, situação de 

onde emerge a necessidade da inversão postulada a fim de que seja 

garantida a salutar isonomia processual na presente demanda. Nesses 

termos, é de rigor a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, 

inciso VIII, da Lei n. 8.078/90, a fim de que a reclamada produza todas as 

provas necessárias ao esclarecimento da demanda, sob as penas da lei. 

No presente caso, não foi juntado qualquer contrato que comprove a 

relação contratual entre o reclamado e o reclamante, ou entre o 

reclamante e a empresa que cedeu o crédito. Quanto ao dano moral. De 

início, importa frisar que incide sobre a instituição a responsabilidade civil 

objetiva pelo dano causado à vítima do evento danoso, sendo irrelevante a 

existência ou não de culpa, a teor do que dispõe o art. 14 do CDC, bem 

assim a Súmula n. 479 do STJ, que assim dispõe: "As instituições 

financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito 

interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de 

operações bancárias". No caso, verifica-se evidente situação de serviço 

defeituoso, consubstanciado em cobrança de serviços não contratados 

pelo reclamante, inclusive com a inscrição do seu nome em órgãos de 

proteção ao crédito. A respeito do serviço defeituoso, dispõe o CDC: “Art. 

14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência 

de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos: § 1º O serviço é 

defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode 

esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre 

as quais: I - o modo de seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que 

razoavelmente dele se esperam; III - a época em que foi fornecido.” [sem 

destaque no original] Não obstante a caracterização do ato ilícito, é fato 

que o reclamante, já registrou em seu desfavor um vasto número de 

inscrições negativas anteriores, consoante documentação que 

acompanha a contestação, sendo devedor contumaz (ID 16669009). 

Diante de tal situação, incabível a alegação que o reclamante tenha 

sofridos os danos morais pleiteados. Pelo exposto, apresento o projeto de 

sentença, no sentido de JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos contidos na inicial, para tão-somente DECLARAR a inexistência do 

débito impugnado, devendo a parte reclamada cancelar o registro junto ao 

órgão de proteção ao crédito. Sem condenação ao pagamento de custas 

ou honorários advocatícios, nos termos do art. 54, caput, c/c art. 55, 

caput, ambos da Lei n. 9.099/95. Remeto à apreciação do MM. Juiz 

Togado, para homologação ou substituição do presente projeto de 

sentença na forma do disposto no art. 40, da Lei n. 9.099/95. JONATHAN 

A. GÓES FILGUEIRA Juiz Leigo Vistos etc. HOMOLOGO O PROJETO DE 

SENTENÇA, do juiz leigo, na forma do art. 40, da lei 9.099/95, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003361-75.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA CRISTINA RISSO CESTARI (REQUERENTE)

CRISTIANO CESTARI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELLIPE MAKARI MANFRIM OAB - SP343731 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Janaina Pedroso Dias de Almeida OAB - MT0006910A-N (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1003361-75.2018.8.11.0040. REQUERENTE: CRISTIANO CESTARI, CARLA 

CRISTINA RISSO CESTARI REQUERIDO: AVIANCA Decido a lide, com 

dispensa do relatório (Lei n.º 9.099/95, art. 38). Narras autores, 

CRISTIANO CESTARI, CARLA CRISTINA RISSO CESTARI e ELOISA RISSO 

CESTARI, que adquiriram passagens aéreas para férias em família em um 

resort entre os dias 13.05.2018 até 17.05.2018, com saída em Cuiabá/MT e 

destino final Fortaleza/CE, realizando conexão em Brasilia/DF. Relata que 

no momento do “check in” foram impedidos de embarque, alegando a 

empresa reclamada que a reclamante CARLA CRISTINA RISSO CESTARI, 

grávida de 32 semanas, não possuía o atestado médico conforme o 

solicitado pela empresa. Os reclamantes informam que o documento 

estava de acordo com o solicitado e orientado através de ligações 

efetuadas para em empresa reclamada de forma antecipada. Devido a 

conduta da reclamada os reclamantes perderam o voo e todas as 

reservas que tinha realizado no resort. Requer: a) a condenação da 

requerida ao pagamento de indenização por danos morais e materiais A 

reclamada, OCEANAIR LINHAS AÉREAS S.A. alega que não houve 

qualquer irregularidade no procedimento, que a reclamante gestante não 

trouxe documento especifico para que pudesse embarcar no voo. Informa 

que ofereceu outro voo caso a reclamante trouxesse documento apto 
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para seu embarque. Pugna pela improcedência da demanda. Em 

impugnação, reforça o alegado na inicial Claramente aplicável ao caso em 

apreço as regras do Código de Defesa do Consumidor, por tratar-se de 

típica relação de consumo. A responsabilidade civil do transportador aéreo 

é objetiva, devendo reparar eventuais danos sofridos pelo consumidor, em 

virtude da má prestação do serviço oferecido e somente pode ser 

afastada com a comprovação da existência de alguma excludente, nos 

termos do artigo 14 do CDC. Art. 14. O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos. § 1º O serviço é defeituoso quando não fornece a 

segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em 

consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: I - o modo de 

seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se 

esperam; III - a época em que foi fornecido. § 2º O serviço não é 

considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas. § 3º O 

fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: I - 

que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do 

consumidor ou de terceiro. (...) Alega a reclamada que não foi 

apresentado atestado médico com os dados mínimos para o embarque, 

pois não constava no documento que era para viagem aérea, conforme 

folhas 3 e 4 da contestação (id 16708972). Contudo, entendo que não 

merece prosperar, pois foi apresentado atestado devidamente assinado e 

especificando os prazos da gestação. Ressalto que tais informações 

foram atestados em documento fornecido pela própria reclamada, 

constando os termos de “cheque in”, “avianca” e “gestante está apta ao 

voo”. (id 13816439) Diante da conduta da reclamada é inegável que o 

incidente extrapolou o mero aborrecimento, dando-lhe o direito à 

indenização. Certamente tais situações fogem à normalidade e trazem 

danos aos passageiros. Por tudo isto, os transtornos experimentados 

pelas partes autoras que, repiso, decorreram da falha da empresa na 

prestação de atendimento adequado ao passageiro, gerou falha na 

prestação dos serviços. Quantificar a indenização por dano moral é uma 

das tarefas de maior complexidade, vez que não há parâmetros tarifários 

definidos em lei, cabendo ao julgador sempre atento às peculiaridades do 

fatos e às condições das partes fixar tal valor. O dano moral, segundo 

YUSSEF SAID CAHALI, in Dano Moral, 2ª ed., p.175 “desempenha uma 

função tríplice: reparar, punir, admoestar ou prevenir.” Assim, para a 

fixação do quantum devem ser levados em consideração além destes 

fatores, outros, tais como: as condições econômicas do ofensor, do 

ofendido e a extensão do dano. Considerando tais fatores, entendo justo e 

adequado fixar a indenização por danos morais em R$ 8.000,00 (oito mil 

reais), quantia que deverá ser acrescida de correção monetária, pelo INPC 

e juros de mora de 1% ao mês, bem como rateada entre os requerentes. 

Quanto aos danos materiais, possui direito os reclamantes de todos os 

gastos que foram devidamente comprovados, sendo o valor de R$ 

2.232,00 (dois mil duzentos e trinta e dois reais) correspondente a reserva 

no resort e em relação a passagens aéreas o valor de R$ 4.477,00 

(quatro mil quatrocentos e setenta e sete reais) Ante o exposto, eu juiz 

leigo, apresento projeto de sentença, no sentido de JULGAR 

PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, para o fim de: 1) 

CONDENAR o reclamado a pagar, a título de danos morais, o valor de R$ 

8.000,00 (oito mil reais), a ser atualizado pelo INPC a contar da data de 

publicação desta sentença (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros 

legais a contar da data do evento danoso (Súmula 54 do STJ); 2) 

CONDENAR o reclamado, a título de danos materiais, o valor de R$ 

6.709,00 (seis mil setecentos e nove reais) devidamente corrigido. JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, nos termos do art. 316 e 487, inciso I, ambos do 

Novo Código de Processo Civil. Sem condenação ao pagamento de custas 

ou honorários advocatícios, nos termos do art. 54, caput, c/c art. 55, 

caput, ambos da Lei n. 9.099/95. Remeto à apreciação do MM. Juiz 

Togado, para homologação ou substituição do presente projeto de 

sentença, na forma do art. 40, da Lei n. 9.099/95. JONATHAN A. GÓES 

FILGUEIRA Juiz Leigo Vistos etc. HOMOLOGO O PROJETO DE SENTENÇA 

do(a) juiz(a) leigo(a), na forma do art. 40, da lei 9.099/95, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Juiz(a) de Direito

1ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 195592 Nr: 7148-32.2018.811.0040

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: AUTORIDADE POLICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENAN DE OLIVEIRA SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE SORRISO - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL (ANTIGA QUINTA)

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

PRAZO: 15 DIAS

 AUTOS Nº 7148-32.2018.811.0040

 ESPÉCIE: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

AUTOR(ES): AUTORIDADE POLICIAL

RÉU(S): RENAN DE OLIVEIRA SOUSA

INTIMANDO: Indiciado(a): Renan de Oliveira Sousa, Rg: 0435434420112 

SESP MA Filiação: Zelina Maria de Oliveira, data de nascimento: 

06/11/1999, brasileiro(a), natural de Imperatriz-MA, solteiro(a), lavador de 

veiculos, Endereço: Travessa São Clemente, 166, Bairro: São Mateus, 

Cidade: Sorriso-MT, atualmente se encontrando em lugar incerto e não 

sabido.

FINALIDADE: Notificação do acusado acima identificado, dos denunciados 

acima identificados, dos termos da denúncia, cuja cópia segue anexa, 

para que no prazo de 10 (dez) dias, ofereçam suas defesas preliminares, 

por escrito, cientificando-os de que em não sendo ofertadas as defesa 

por advogado constituído, o que deverá ser certificado, fica desde logo 

nomeado o ilustre Defensor Público para tal mister. Obs. Devendo o Sr. 

Oficial de Justiça além de certificar sobre a notificação, mencionar se este 

informou se pretende ou não constituir advogado, e, em caso negativo 

sempre que possível mencionar os motivos, pelos quais não tenciona 

contratar defensor.

RESUMO DA INICIAL: O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, via 

de sua agente signatária e que esta subscreve, vem com base no 

Inquérito Policia incluso, oferecer denúncia em face de Renan de Oliveira 

Sousa, qualificado nos autos, pela prática dos fatos a seguir transcritos: 

Nara o procedimento investigatório que na data de 16/06/2018, por volta 

das 22h00min, em uma via pública nas proximidades da Rua Santa Cacilca, 

no Bairro São Mateus nesta cidade, nesta urbe, o acusado transportava 

para fins de mercancia, 01 pedaço de substância entorpecente análoga à 

pasta base, 02 trouxinhas de substância análoga à psta base, 01 

trouxinha de substância análoga a maconha, e 01 trouxinha de substância 

análoga a cocaína,, todas causadoras de dependência física e/ou psíquica 

em autorização e em descordo com determinação legal ou regulamentar, 

conforme se extrai do auto de preensão de fl. 08 e auto de constatação 

de substância entorpecente de fls. 09+/11 do IP. Narra caderno 

investigatório que a guarnição recebeu denúncias anônimas acerca de 

que uma pessoa estaria comercializando entorpecente no Beco Santa 

Cailca, e que, quando ocorria rondas policias pelo local, o sujeito se 

escondia em um local de matagal próximo, momento em que se deslocaram 

e diligências pelo local e realizaram o cerco. Ato contínuo, quando 

visualizaram o acusado o aludido estava repassando algo para Lucas, 

oportunidade em que realizaram abordagem, o increpado tentou 

empreender fuga, indo em direção ao final da via. Consta ainda que como 

o cerco realizado a guarnição de apoio conseguiu contê-lo e realizar a 

abordagem e a busca pessoal, sendo localizadas as substâncias alhures 

descritas. Narra o caderno informativo que, após a abordagem do 

acusado fora realizadas diligências em sua residência também, a fim de 

localizarem mais entorpecentes escondidos. Tendo a entrada autorizada 

pela genitora do suspeito, realizaram as buscas e lograram êxito em 

apreender mais porções no quarto d indiciado. Posto isso, o Ministério 

Público oferece denúncia em face de Renan de Oliveira Sousa, como 

incurso nas penas do artigo 33, caput da Lei n. 11.343/06 requerendo que 

recebida e autuada esta seja o mesmo notificado para responder 

acusação por escrito no prazo de 10 (dez) dias.

DECISÃO/DESPACHO: Vistos etc. Notifique-se o indiciado, no prazo de 10 

(dez) dias, oferecer defesa prévia, por escrito [art. 55 da Lei nº. 

11343/2006]. Cientifique-se o denunciado a respeito da possibilidade e 

consequências práticas da delação premiada preconizada no corpo do 
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art. 41 da Lei n.º 11.343/2.006.Decorrido o prazo, com ou sem a 

apresentação da defesa, venham os autos conclusos. Conforme 

requerido pelo MP, acosto aos autos neste momento Certidão de 

Antecedentes Criminais do denunciado. Proceda-se a juntada da decisão 

dos autos 194069 que colocou o denunciado em liberdade. Defiro a 

diligência ministerial de fl. 64, item “3”. Expeça-se o necessário com prazo 

de 15 (quinze) dias para cumprimento. Ciência ao MP. CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, , digitei.

Sorriso - MT, 11 de dezembro de 2018.

Claudete Scatolin

Gestor(a) Judiciário(a)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 175812 Nr: 6568-36.2017.811.0040

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHERATY AUGUSTO FERRAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO KOCH - 

OAB:7299-B

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO REEDUCANDO, DR. CARLOS ALBERTO 

KOCH PARA QUE NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS SE MANIFESTE 

ACERCA DO CALCULO DE PENA DE FL. 115.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 199444 Nr: 9371-55.2018.811.0040

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: AUTORIDADE POLICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DE LOURDES OLIVEIRA LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SHARLON WILIAN SCHMIDT - 

OAB:16178/MT

 Vistos etc.

Autos de Execução de Pena formalmente em ordem. Guia de execução 

conforme o art. 106, Lei 7.210/84.

Em consulta aos Antecedentes Criminais da reeducanda, verifica-se que 

não possui outro PEP em andamento.

Intime-se a reeducanda, pessoalmente, com copia da guia de execução 

penal de fls. 05.

Designo a data de 25 de janeiro de 2019, às 16h00min, para audiência 

admonitória da reeducanda.

Intime-se a reeducanda e seu Ilustre Defensor e cientifique o MPE da 

audiência designada.

Após a realização da audiência e dado início ao cumprimento da pena, 

atualize-se a Sra. Gestora o cálculo da pena.

Do cálculo, ao Ministério Público. Após, à Defesa.

 Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 201712 Nr: 10546-84.2018.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO ALEXANDRE DA COSTA GONÇALVES 

DIAS, DAYANE PEREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRYELA FEIER DEFACCI - 

OAB:21449/E, HINGRITTY BORGES MINGOTTI - OAB:20004/E, LARISSA 

INÁ GRAMKOW MESQUITA - OAB:8196, MONIKY APIO CARON - 

OAB:24928/0, NATANAEL OLIVEIRA DE MORAIS - OAB:24.673/0, 

RENATA FERREIRA DAMACENO PEDROSO - OAB:18356/E

 Certifico e dou fé, que considerando a juntada da procuração de fls. 

108/110, remeto o presente para INTIMAÇÃO da defesa do réu Diego 

Alexanre da Costa a fim de apresentar sua defesa prévia, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 157883 Nr: 7991-65.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GABRIEL GUERINI RECH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAISA FIDELIS GONÇALVES 

PYRÂMIDES - OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÉLIO REIS DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 11265

 Certifico e dou fé que remeto o presente para INTIMAÇÃO do advogado 

Dr. Jorge Yassuda, OAB/MT 8875-B a fim de retirar sua certidão de 

honorários nesta Serventia.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 101225 Nr: 4067-51.2013.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNE KARINE LOUZICH 

HUGUENEY WIEGERT - OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FERREIRA DINIZ - 

OAB:16355

 Certifico e dou fé, que remeto o presente para INTIMAÇÃO da defesa a 

fim de apresentar suas alegações finais, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 89501 Nr: 1096-30.2012.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL DE SOUZA FARIA GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO LENOAR MARTINS - 

OAB:7975-B

 Ex positis, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE, por sentença, de DANIEL DE 

SOUZA FARIA GARCIA, devidamente qualificado nos autos, em virtude de 

ter-se operado a prescrição da pretensão punitiva em abstrato do crime 

tipificado no artigo 306 do CTB, o que faço com fundamento no art. 107, 

inciso IV c/c o art. 110 e 112 do Código Penal e art. 61 do Código de 

Processo Penal.Determino que o Cartório faça as comunicações de estilo 

ut CNGC, sobretudo para os Institutos de Identificação. Transitada em 

julgado esta sentença, proceda-se as devidas baixas na distribuição, sem 

a cobrança de emolumentos e/ou custas.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.Sorriso/MT, 22 de novembro de 2018.ANDERSON 

CANDIOTTOJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 199001 Nr: 9101-31.2018.811.0040

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: AP, PDSB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO LENOAR MARTINS - 

OAB:7975-B, MATHIS HALEY PUERARI PEDRA - OAB:22764/0, WALTER 

DJONES RAPUANO - OAB:16505/B

 Processo: 9101-31.2018.811.0040 (Código: 199001)

VISTOS/MV.

Trata de Pedido de Providências Protetivas em favor da vítima PATRICIA 

DE SOUZA BENTO, diante da prática de violência doméstica, por parte do 

indiciado CRISTIAN COPINI, devidamente qualificado nos autos em analise.

DA SESSÃO DE CONCILIAÇÃO/MEDIAÇÃO

Considerando o pedido da defesa, DETERMINO que as partes sejam 

submetidas à audiência de mediação/conciliação no CEJUSC, para tanto, 

DESIGNO o dia 09/01/2019 às 08:00hs, a qual será realizada pelo CEJUSC 

local, nos moldes do regramento expresso da Resolução 125/2009/CNJ e 

Ordem de Serviço de regência do NÚCLEO do e. TJMT (Resolução 

12/2011/TP/TJMT), inclusive na modalidade virtual, se crível ut Termo de 
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Cooperação respectivo, devendo as partes serem intimadas pelo menos 

05 (cinco) dias de antecedência, restando consignado que as partes 

devem estar acompanhadas por seus respectivos advogados ou 

defensores públicos.

 SERVE A PRESENTE DECISÃO COMO MANDADO, O QUAL DEVERÁ SER 

CUMPRIDO PELO OFICIAL PLANTONISTA, INCLUSIVE.

Intimem-se.

Cumpra, providenciando o necessário com celeridade.

Sorriso/MT, 07 de dezembro de 2018.

ANDERSON CANDIOTTO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 157232 Nr: 7649-54.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EADA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉLIDE MANZINI DE CAMPOS - 

OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO CARNEIRO BARROS 

NETO - OAB:15216/MT

 Processo: 7649-54.2016.811.0040 (Código 157232)

VISTOS/KP

Considerando certidões de fls. 73 e 77, resta por prejudicada à audiência 

anteriormente aprazada, deste modo abra-se vistas dos autos ao parquet.

Após volte concluso.

Cumpra, providenciando e expedindo o necessário com celeridade.

Sorriso/MT, 07 de dezembro de 2018.

ANDERSON CANDIOTTO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 125590 Nr: 2757-39.2015.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANONE DA SILVA PEREIRA - 

OAB:7055-B/MT

 Processo: 2757-39.2015.811.0040 (Código 125590) VISTOS/KP 

DISPOSITIVO Ex positis, acolho os embargos de declaração para sanar a 

omissão proferida na sentença de fl. 160/165, assim, com lastro no 

art.107, IV, do CP, DECLARO EXTINTA a pretensão punitiva estatal em 

razão da prescrição. Intime o advogado da parte embargante desta 

decisão via DJE. Ciência pessoal ao(a/s) nobre membro(a/s) do 

MINISTÉRIO PÚBLICO e/ou DEFENSORIA PÚBLICA do Estado de Mato 

Grosso atuante no feito. Cumpra, providenciando e expedindo o 

necessário com celeridade. Sorriso/MT, 10 de dezembro de 2018. 

ANDERSON CANDIOTTO Juiz de Direito

Comarca de Tangará da Serra

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 165845 Nr: 4807-27.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BOEIRA DA SILVA, LENI LUIZA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL SANTANA DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO AUGUSTO BORDONI 

MANZEPPI - OAB:9203, FELIPE PELEGRINI - OAB:16064 OABMT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REGINA MARÍLIA DE OLIVEIRA 

- OAB: 3.659-A/MT

 Diante do exposto, ACOLHO EM PARTE a pretensão da parte autora e 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzidos na inicial, 

razão porque CONDENO a parte demandada ao pagamento da quantia de 

R$ 30.000,00, a título de indenização por danos morais, com juros de mora 

em 1% ao mês, nos termos do art. 406 do vigente Código Civil, c/c o §1º, 

do art. 161, do CTN, a partir do evento danoso (Súmula STJ – 54), e 

correção monetária pelo INPC a partir da prolação da sentença.Ainda, 

CONDENO a parte demandada ao pagamento de: a) R$ 1.500,00, referente 

aos danos emergentes sofridos, conforme nota fiscal de fl. 18, devendo 

incidir juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, ambos 

a partir do efetivo desembolso e b) R$ 6.053,00, a título de indenização por 

danos materiais no veículo da parte autora, conforme orçamentos de fls. 

21/21-verso, devendo incidir juros de mora em 1% ao mês, nos termos do 

art. 406 do vigente Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do CTN, a partir do 

evento danoso (Súmula 54 do STJ), e correção monetária com reajuste 

pelo INPC a contar do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ).Por fim, 

CONDENO a parte demandada ao pagamento da pensão alimentícia no 

importe de 03 salários mínimos, vigorando da data do acidente até abril de 

2013.Considerando que houve sucumbência recíproca, CONDENO as 

partes ao pagamento das despesas, custas processuais e honorários 

advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, devendo ser 

rateados igualmente entre as partes, nos termos do § 2º do art. 85 do CPC 

c/c o art. 86 do CPC, CONDENAÇÃO essa suspensa em relação à parte 

autora, na forma do § 3º do art. 98 do CPC, uma vez que litiga sob o manto 

da gratuidade da justiça.DECLARO EXTINTO o processo com resolução de 

mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.P.I.C.Após o trânsito em 

julgado, AO ARQUIVO com as baixas e anotações de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 167734 Nr: 7995-28.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CFDO, CINTIA FERNANDES LIMA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ FELICIANO DE LIMA FILHO, USINAS 

ITAMARATI S/A, GUANABARA AGRÍCOLA LTDA (USINAS ITAMARATI), 

TOKIO MARINE SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA SANCHES 

FERREIRA DE ANDRADE - OAB:OAB/MT- 15.154, JAQUELINE PERES 

LESSI - OAB:15343

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA PASSAMANI DE 

OLIVEIRA - OAB:17758-O, ALEÇANDRA COSTA DE ASSIS - 

OAB:12602/MT, FELIPPE ZERAIK - OAB:30.397-RJ, FELIPPE ZERAIK - 

OAB:30397, RICARDO MARTINS FIRMINO - OAB:253449/SP, ROBERTA 

NIGRO FRANCISCATTO - OAB:15249

 Diante do exposto, ACOLHO EM PARTE a pretensão do autor e JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes na inicial, razão 

por que CONDENO, solidariamente, a parte demandada ao pagamento da 

quantia de R$ 136.500,00 (R$ 150.000,00 – R$ 13.500,00 [fl. 197] – valor 

recebido referente à indenização DPVAT) ao autor, a título de indenização 

por danos morais, (...).CONDENO, solidariamente, a parte demandada ao 

pagamento de R$ 4.662,00, referente à perda total da motocicleta 

envolvida no acidente (fl. 95), (...).Ainda, CONDENO, solidariamente, a 

parte demandada ao pagamento de pensão mensal equivalente a 193,12% 

(2/3 de R$ 1.801,88 pelo indexador do salário mínimo vigente em 2012 [R$ 

622,00]) do salário mínimo, a título de indenização por danos materiais, na 

modalidade de lucros cessantes (pensão mensal), devidos a partir da data 

do evento danoso até que o autor complete 25 anos de idade.

(...).Tratando-se de indenização de natureza alimentar, DETERMINO que a 

parte demandada promova a formação de um capital, capaz de garantir o 

pagamento da indenização pelo prazo fixado (até que o autor complete 25 

anos de idade).Quanto à lide principal, considerando que a parte autora 

decaiu de parte mínima do pedido, CONDENO a parte demandada ao 

pagamento das despesas, custas processuais e honorários advocatícios, 

que FIXO em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do § 2º do 

art. 85 do CPC.Quanto à lide secundária, considerando que não houve 

resistência da TÓKIO MARINE SEGURADORA S/A. à litisdenunciação, 

DEIXO de condenar ao pagamento dos ônus sucumbenciais.(...)Declaro 

EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, 

inciso I, do CPC.P.I.C. CIÊNCIA ao MPE.Após o trânsito em julgado, AO 

ARQUIVO com as baixas e anotações de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 214961 Nr: 5989-77.2016.811.0055
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAURO DIAVAN NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROCAT DISTRIBUIDORA DE INSUMOS 

AGRÍCOLAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAURO DIAVAN NETO - 

OAB:6450/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISMAR SANCHES 

LOPES - OAB:1708-B/MT, LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT, 

TIAGO MACIEL BORGES - OAB:20.640/MT

 Vistos.

Na forma dos artigos 9º e 10 do CPC, INTIME-SE a parte demandada para, 

no prazo de 15 dias, manifestar sobre o pleito de fls. 491/496.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 61615 Nr: 3190-76.2007.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BOTINAS DAQUI LTDA, REGINALDO 

BARBOSA DE ALMEIDA, SINIVALDO BARBOSA DE ALMEIDA, MARIA 

ROSANGELA RAMALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:MT 22165/A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:17980/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONAS RACHID MURAD FILHO 

- OAB:6.105 OAB/MT

 Vistos.

 A localização da parte executada, acima de tudo, visa assegurar o 

exercício pleno do devido processo legal. Com esse objetivo, fora 

promovida pesquisa de endereço nos sistemas BACENJUD, RENAJUD, 

INFOJUD e SIEL, sendo certo que é de incumbência da própria parte 

manter atualizado o respectivo cadastro, principalmente na Receita 

Federal e na Justiça Eleitoral.

Vale dizer que, na forma do art. 256, § 3º, do CPC, a requisição pelo Juízo 

de informações sobre o endereço do executado nos cadastros de órgãos 

públicos ou de concessionárias de serviços públicos apresenta-se como 

pressuposto indispensável para a citação editalícia.

Assim sendo, as diligências anteriores já serão suficientes para expurgar 

qualquer nesga de nulidade em eventual citação por edital. Afinal, se a 

própria parte negligenciou em manter o endereço atualizado nos 

mencionados cadastros, retira-lhe qualquer legitimidade para se insurgir 

contra as consequências da constatação do paradeiro incerto e 

desconhecido.

É lógico que haveria, além dessas, infindáveis fontes para pesquisa de 

endereço, porém, as que ora se lança mão mostram-se suficientes.

Dessa feita, PROMOVA-SE o cumprimento da decisão de fl. 166 nos 

seguintes endereços:

 Maria Rosangela Ramalho: (a) Rua 04, S/N, Shangrila, Tangará da 

Serra/MT, CEP 78.300-000; (b) Rua 40, 564 E, Jardim do Sul, Tangará da 

Serra/MT, CEP 78.300-000;

Reginaldo Barbosa de Almeida: (c) Rua Lucas do Rio Verde, 90, Bairro 

Módulo 5, Juína/MT, CEP 78.320-000; (d) Rodovia MT, 358 Km 05, Vila 

Esmeralda, Tangará da Serra/MT, CEP 78.300-000;

Sinivaldo Barbosa de Almeida: (e) Rua Hum, 340, Vila Mingira, Tangará da 

Serra/MT, CEP 78.300-000; (f) Rua 40, 564 E, Jardim do Sul, Tangará da 

Serra/MT, CEP 78.300-000 e (g) Rua 46, 564 E, Jardim do Sul, Tangará da 

Serra/MT, CEP 78.300-000.

Após, com o resultado das diligências, INTIME-SE a parte exequente para, 

no prazo de 15 dias, pugnar o que entender de direito para o andamento 

do feito.

 EXPEÇA-SE o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 295544 Nr: 21532-52.2018.811.0055

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, OUTROS 

PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO ANTONIO PEDRÃO OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI 

- OAB:9247/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao provimento nº 41/2016, Art. 530, inciso II da CNGC, 

impulsiono os autos ao setor de matéria de imprensa com a finalidade de 

intimar a parte autora para que providencie o recolhimento da diligência do 

Oficial de Justiça, devendo a respectiva guia de pagamento ser extraída 

do site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br 

-> Emissão de Guias On Line -> Diligência) e juntada aos autos com 

respectivo comprovante de pagamento, no prazo de 15 dias, a fim de que 

se efetive o cumprimento do mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 239129 Nr: 6562-81.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIARA LAMENHA CAVALCANTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON GARCIA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVO MARCELO SPINOLA DA 

ROSA - OAB:13731

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ledi Figueiredo Bridi - 

OAB:9413, LUIZ MARIANO BRIDI - OAB:2619/MT, THIAGO LUIZ 

FIGUEIREDO BRIDI - OAB:9.418 OAB/MT

 Certifico e dou fé que foi interposto recurso de apelação às fls. 131/144 

pela parte executados(as). Desta forma, em atendimento ao Provimento nº 

056/2007 e diante da vigência do Código de Processo Civil/2015, intimo os 

advogados da parte autroa para que apresentem as contrarrazões, no 

prazo de quinze dias.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 294529 Nr: 20629-17.2018.811.0055

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIBERTO FERREIRA NETTO, ALEXSANDRA FERREIRA 

JACINTO, KERLLE FERREIRA JACINTO, LAUDICEIA ALVES FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE JOSE JACINTO NETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL

EDITAL DE CITAÇÃO

EVENTUAIS INTERESSADOS

PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 20629-17.2018.811.0055 - CÓDIGO: 294529

 ESPÉCIE: ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80->PROCEDIMENTOS REGIDOS 

P O R  O U T R O S  C Ó D I G O S ,  L E I S  E S P A R S A S  E 

REGIMENTOS->PROCEDIMENTOS ESPECIAIS->PROCEDIMENTO DE 

CONHECIMENTO->PROCESSO DE CONHECIMENTO->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: ELIBERTO FERREIRA NETTO e ALEXSANDRA 

FERREIRA JACINTO e KERLLE FERREIRA JACINTO e LAUDICEIA ALVES 

FERREIRA

PARTE RÉQUERIDA: ESPOLIO DE JOSE JACINTO NETTO

CITANDO: EVENTUAIS INTERESSADOS

FINALIDADE: CITAÇÃO de eventuais interessados, para que se 

manifestem nos autos, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias.

RESUMO DA INICIAL: ELIBERTO FERREIRA NETO, brasileiro, solteiro, 

motorista carreteiro, RG: 1550829-3-SSP/MT, CPF: 004.625.291-69, 

Endereço: Rua 04. nº 1.867-S, Bairro: Vila Alta e OUTROS, vem requerer o 

ALVARÁ JUDICIAL para levantamento de saldo em conta bancária ou 

qualquer outra aplicação em nome do "de cujus" JOSÉ JACINTO NETTO, 

CPF: 569.472.751-72.

DECISÃO/DESPACHO: “Vistos. De início, RECEBO o aditamento à inicial. 

PROMOVA-SE a inclusão da Sra. Laudicéia Alves Ferreira da Silva no polo 

ativo da demanda. OFICIE-SE à Caixa Econômica Federal para que, no 

prazo de 15 dias, informe se há conta bancária ou qualquer outra 

aplicação financeira em nome do falecido, inclusive, FGTS/PIS. 
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INTIMEM-SE, por edital, eventuais interessados, na forma do artigo 721 do 

CPC. OFICIE-SE à Serventia Extrajudicial para que, no prazo de 15 dias, 

informe acerca da existência de inventário extrajudicial em nome do 

falecido. CERTIFIQUE acerca de inventário judicial em nome do falecido. 

Cumpridos os atos anteriores, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 

15 dias, manifestar sobre as respostas apresentadas. Por fim, AO MPE. 

CONCEDO os benefícios da justiça gratuita, revogando-os a qualquer 

tempo caso inverídica a declaração de hipossuficiência econômica. ÀS 

PROVIDÊNCIAS.”

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado 

no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Elizabeth Perez, 

Técnica Judiciária, digitei.

Tangará da Serra - MT, 10 de dezembro de 2018.

Élida Juliane Schneider

Gestora Judiciária

Autorizada pelo Art. 1.205-CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 23634 Nr: 3563-49.2003.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROMEN SEMENTES AGRICOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO & STRITAL LTDA, CARLOS ALBERTO 

CELSO, HERMANN STRITAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HÉLIO RUBENS PEREIRA 

NAVARRO - OAB:OAB/SP 34.847, LIGIA PAVANELO MANTOVANI 

BONFANTE - OAB:297306, MARIA JULIA VICARI ALVES - OAB:OAB/SP 

229.136, MARINA BAGGINI CARVALHO - OAB:OAB/SP 313.110, 

TATIANE DE OLIVEIRA FIGUEIREDO ASCARI SOARES - OAB:MT 14.210

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO ASSIS DOS 

SANTOS FILHO - OAB:5140, José Eduardo Leite - OAB:6517-MT

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e à r. decisão de fl. 

684-verso, diante da expedição dos alvarás de fls. 695/696, impulsiono os 

presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar os 

advogados da parte autora para, no prazo de 15 dias, pugnar o que 

entender de direito para o andamento do feito, oportunidade em que 

deverá apresentar o cálculo atualizado da dívida, promovendo-se o decote 

do valor já penhorado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 7934 Nr: 408-77.1999.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PHYTOS ASSESSORIA EM TEC AGRONOMICA 

LTDA, MARIO SERGIO DOS SANTOS, MARIA APARECIDA SILVA FARIAS 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:MT 22165/A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LUIZ ROSSI - 

OAB:4616/MT, LEÔNIDAS CARGNIN QUATRIN - OAB:22284/O, LUIZ 

QUATRIN - OAB:10537/MT, NATALIA CARGNIN QUATRIN - 

OAB:OAB/MT 17737, ROSEMEIRE FABRIN BRAGA - OAB:MT- 4.074

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007, impulsiono os presentes 

autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar os advogados da 

parte autora para manifestarem, no prazo de quinze dias, pugnando o que 

de direito para o prosseguimento do feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 245623 Nr: 13255-81.2017.811.0055

 AÇÃO: Liquidação Provisória de Sentença pelo Procedimento 

C o m u m - > P r o c e d i m e n t o  d e  L i q u i d a ç ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALBERTO KUNNTZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO HENRIQUE ZUANETTI - 

OAB:375771

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT-19.081-A, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e à r. decisão de fl. 

198-verso, impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa 

a fim de intimar os advogados das partes para apresentação de quesitos 

e assistente técnico no prazo de 15 dias, bem como para que cada qual 

deposite 50% do valor dos honorários periciais requeridos às fls. 

201/202-verso, uma vez que a perícia em questão fora requerida por 

ambos, conforme o artigo 95 do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 144449 Nr: 4058-78.2012.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ MARIANO BRIDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANETE FERRAZ DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2619/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007, impulsiono os presentes 

autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar a parte autora para, 

no prazo de quinze dias, providenciar o recolhimento dos emolumentos 

junto ao Cartório do 1º Ofício desta cidade referente à apresentação do 

contrato social e última alteração contratual solicitada, no valor de R$ 

82,79 (Oitenta e Dois Reais e Setenta e Nove Centavos), devendo efetuar 

referido pagamento diretamente no balcão da Serventia, nos termos do 

Ofício de fls. 862/863, ou por meio de depósito/transferência bancário 

junto à Caixa Econômica Federal, agência 2086, c/c nº 162-6, neste caso, 

deverá confirmar o depósito junto à Serventia para que seja providenciado 

a respectiva baixa, manifestando, ainda, acerca dos documentos juntados 

às fls. 862/865.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 123795 Nr: 2799-19.2010.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE ECONOMIA DE CRÉDITO MÚTUO 

DOS MÉDICOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSAFA DE ASSIS BARCELOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO TARCISIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:OAB/MT-4.677, MAURÍCIO AUDE - 

OAB:OAB/MT 4667, MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - OAB:OAB/MT 

9.247, Nadja Felix Sabbag - OAB:160713, Pedo Sylvio Sano Litvay - 

OAB:7042, PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - OAB:7042/MT, Rodolfo 

Ruiz Peixoto - OAB:15869/mt

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que a carta de intimação de fls. 183 foi devolvida pelo 

Correio com informação de que “Mudou-se - Casa Demolida” (fls. 183), e 

em atendimento ao Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono os presentes 

autos por certidão a fim de encaminhá-lo ao setor de matéria de imprensa 

para intimar a parte autora para se manifestar, no prazo de quinze dias, 

pugnando o que de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 108295 Nr: 6961-28.2008.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OTACIANO MARIANO ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO PAULO TINOCO, ALMINDO PEREIRA 

ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 Pelo presente e considerando as determinações contidas no artigo 234 do 

Código de Processo Civil, na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGC, em seu 

artigo 363, § 3º e ss., bem como no Provimento n.º 056/2007-CGJ, item 18 

e ss., procedo a INTIMAÇÃO do Ilustríssimo Senhor advogado GEOVANI 

LUIZ MUNARI LOTHAMMER, OAB/MT 14.554, solicitando a devolução dos 

presentes autos que se encontram em seu poder além do prazo legal, 

devendo efetuar imediatamente sua devolução, observando-se que, caso 
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não atendida a presente intimação, serão promovidos todos os atos 

necessários para expedição de MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO, 

bem como aplicada as penalidades previstas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 132435 Nr: 2295-76.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SALATIEL DRAGO FLORIANO, BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S/A, SALATIEL DRAGO 

FLORIANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEYLLA CHRYSTHYAN 

CUSTÓDIO DE GODOI MELLO - OAB:OAB/MT 10050, MARCO ANTONIO 

DE MELLO - OAB:13188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14.992-A

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e à r. decisão de fls. 

242-verso/243, diante da certidão de fl. 227, impulsiono os presentes 

autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar os advogados do 

Banco exequente para, no prazo de quinze dias, promoverem a 

atualização da dívida, com a inclusão dos honorários advocatícios 

anteriormente fixados, assim como da multa, nos termos da decisão de fls. 

216/217, pugnando o que entender de direito no que se refere à execução 

por ele promovida em desfavor do executado SALATIEL DRAGO 

FLORIANO.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 184750 Nr: 2497-14.2015.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONALDO SANTOS SILVA, BENEDITA MONICA LEMES, 

FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO ALMEIDA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA LINA PEREIRA LOPES 

GRECCO - OAB:9 304/MT

 Pelo presente e considerando as determinações contidas no artigo 234 do 

Código de Processo Civil, na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGC, em seu 

artigo 363, § 3º e ss., bem como no Provimento n.º 056/2007-CGJ, item 18 

e ss., procedo a INTIMAÇÃO do Ilustríssimo Senhor advogado GEOVANI 

LUIZ MUNARI LOTHAMMER, OAB/MT 14.554, solicitando a devolução dos 

presentes autos que se encontram em seu poder além do prazo legal, 

devendo efetuar imediatamente sua devolução, observando-se que, caso 

não atendida a presente intimação, serão promovidos todos os atos 

necessários para expedição de MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO, 

bem como aplicada as penalidades previstas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 216361 Nr: 6939-86.2016.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HSBC S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CORREA BRAGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:11692/MT

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e à r. decisão de fl. 142, 

impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de 

intimar os advogados da parte exequente para exercerem o contraditório 

no prazo de cinco dias, de acordo com os artigos 9º e 10 do CPC, 

manifestando sobre a impugnação de fls. 157/161.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 107776 Nr: 6466-81.2008.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCOLINO BOFF SOBRINHO, MARIA 

STEFANI BOFF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABIDIAS JOSÉ DE SOUZA JUNIOR 

- OAB:, JEANNE KARLA RIBEIRO - OAB:8367/MT, MARCELO AUGUSTO 

BORGES - OAB:6189/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2619/MT

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e diante da informação de fl. 

333, impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim 

de intimar os advogados da parte autora para manifestarem, no prazo de 

quinze dias, pugnando o que de direito para o prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 247282 Nr: 14605-07.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NADIA HOFFMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G. R. SANTANA CIA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA GUTIERREZ BASTOS - 

OAB:OAB/MT20975

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GEOVANI LUIZ MUNARI 

LOTHAMMER - OAB:14554/MT

 Certifico e dou fé que foi interposto, tempestivamente, recurso de 

apelação às fls. 90/97 pela parte requerida, ratificados às fls. 105/107. 

Desta forma, em atendimento ao Provimento nº 056/2007, impulsiono os 

presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar os 

advogados da parte autora para que apresentem as contrarrazões, no 

prazo de quinze dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 217843 Nr: 8242-38.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABEL ALVES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PAN S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA 

- OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT13431/B

 Pelo presente e considerando as determinações contidas no artigo 234 do 

Código de Processo Civil, na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGC, em seu 

artigo 363, § 3º e ss., bem como no Provimento n.º 056/2007-CGJ, item 18 

e ss., procedo a INTIMAÇÃO do Ilustríssimo Senhor advogado ANDRE 

FERREIRA DA SILVA, OAB/MT 22539, solicitando a devolução dos 

presentes autos que se encontram em seu poder além do prazo legal, 

devendo efetuar imediatamente sua devolução, observando-se que, caso 

não atendida a presente intimação, serão promovidos todos os atos 

necessários para expedição de MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO, 

bem como aplicada as penalidades previstas.

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 283840 Nr: 12171-11.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GMR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RMP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO PORTO FRANCO 

PIOLA - OAB:153.282

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA 

PÚBLICA-NÚCLEO GUARANTÃ DO NORTE-MT - OAB:

 Certifico que a contestação retro é tempestiva, assim nos termos da 
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legislação vigente e do artigo 1.221 da CNGCJ, impulsiono os presentes 

autos, a fim de intimar a parte autora a impugná-la, querendo, no prazo 

legal.

Michele Beutinger de Mattos Martinez

Analista Judiciária - Mat. 34668

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 282814 Nr: 11324-09.2018.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JJDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACDOS, EGDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:11692/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a contestação retro é tempestiva, assim nos termos da 

legislação vigente e do artigo 1.221 da CNGCJ, impulsiono os presentes 

autos, a fim de intimar a parte autora a impugná-la, querendo, no prazo 

legal.

Michele Beutinger de Mattos Martinez

Analista Judiciária - Mat. 34668

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 278073 Nr: 7456-23.2018.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CMR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KADR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALTEMAR DIAS DA GAMA - 

OAB:18322/MT, FLAVIA GUTIERREZ BASTOS - OAB:OAB/MT20975

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDILENE MARIA TORQUATO 

VILLAR - OAB:7204-B/MT, PABLO AILTON DA SILVA - OAB:17070-B

 Certifico que a contestação retro é tempestiva, assim nos termos da 

legislação vigente e do artigo 1.221 da CNGCJ, impulsiono os presentes 

autos, a fim de intimar a parte autora a impugná-la, querendo, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 232916 Nr: 21859-65.2016.811.0055

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: STELINA ANTONIA VIEIRA, RAIMUNDO FARIAS 

RIBEIRO, ROSIMARA ANTONIA RIBEIRO, CLEUSA ANTONIA RIBEIRO 

AZAMBUJA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE EMILIO DE FARIAS RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, ante o teor da petição de fls. 240, que em cumprimento ao art. 1º 

da Ordem de Serviço nº 001/2018 intimo a parte autora da dilação do 

prazo de 30 (trinta) dias para informar o endereço da requerida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 191987 Nr: 8398-60.2015.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GBDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Carlos Cortes - 

OAB:20381/O, MAURICIO MONTAGNER - OAB:20670/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MIRIAN CARVALHO DE SOUZA PEREIRA 

- OAB:20.004, ROSANA MOSQUIM POLONI - OAB:22191-A/MT

 Certifico que a impugnação retro, apresentada pelo executado é 

tempestiva, desta forma, nos termos da legislação vigente e do Provimento 

n.º 056/2007-CGJ – item 9.1.1, impulsiono os presentes autos, a fim de 

intimar a parte exequente a se manifestar, requerendo o que de direito, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 136698 Nr: 6958-68.2011.811.0055

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KGPDD, VPDS, APDDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALNETE DALA BONA - 

OAB:OAB/MT 22.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Regiane Luzia Welter - 

OAB:10690

 Certifico que, em cumprimento à r. decisão de fl. 112, procedo à intimação 

da parte exequente para, no prazo legal, manifestar quanto ao ofício de 

fls. 130/131.

Michele Beutinger de Mattos Martinez

Analista Judiciária - Mat. 34668

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 287500 Nr: 15202-39.2018.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MCFDF, GTF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CPDF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRA MARIA LOURENÇO 

PRIETO - OAB:OAB/MT:12383

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a contestação retro é tempestiva, assim nos termos da 

legislação vigente e do artigo 1.221 da CNGCJ, impulsiono os presentes 

autos, a fim de intimar a parte autora a impugná-la, querendo, no prazo 

legal.

Michele Beutinger de Mattos Martinez

Analista Judiciária - Mat. 34668

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 281084 Nr: 5085-83.2011.811.0006

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA SIENA SCHAEDLER PACHECO, ANDRÉ GIVAGO 

SCHAEDLER PACHECO, JERUSA SCHAEDLER PACHECO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARGEU FOGLIATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO DE SÁ PEREIRA - 

OAB:5286-B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONAS COELHO DA SILVA - 

OAB:5706/MT

 Certifico que, o recurso de apelação de fls. 162/175 foi interposto pelo 

requerido no prazo legal. Sendo assim, nos termos do artigo 1010, § 1.º, 

do CPC, intimo a parte autora para contrarrazoar referido recurso, no 

prazo de 15 (quinze)dias.

Regiane Gomes de Souza

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 265551 Nr: 28861-52.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VINICIUS BRITO PINHEIRO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAMARES FERREIRA NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ DE CAMPOS - 

OAB:OAB/MT 18.496, DANIEL FEITOSA NARUTO - OAB:OAB/MS 13960, 

DENNER DE BARROS MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13.245-A/MT, 

WALBERTO LAURINDO DE OLIVEIRA FILHO - OAB:OAB/MS 14050

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANITA LOIOLA - OAB:13178-B

 Certifico que encaminho os autos para intimação da parte autora, para no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se acerca da correspondênica 
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devolvida de fls.181, para citação e intimação da requerida, constando 

como motivo: "desconhecido".

Regiane Gomes de Souza

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 196841 Nr: 12314-05.2015.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAVIDY HALISON MORIERA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:84.206 - SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 196841.

Vistos,

Em atenção do pedido de fls. 54, procedi busca do endereço da parte 

requerida junto ao Bacenjud, a qual restou frutífera, conforme extrato 

anexo.

 Assim, intime-se a parte autora para requerer o que entender de direito, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 10 de dezembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 249593 Nr: 16329-46.2017.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUSTAVO RAVAGNANI NAVARRO DE 

MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:9.948-A-MT, Jamil Alves de Souza - OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE MORGANA BETTIO - 

OAB:6099/MT

 Certifico que, o recurso de apelação de fls. 173/242 foi interposto pelo 

requerido no prazo legal. Sendo assim, nos termos do artigo 1010, § 1.º, 

do CPC, intimo a autora para contrarrazoar referido recurso, no prazo de 

15 (quinze)dias.

Regiane Gomes de Souza

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 250645 Nr: 17302-98.2017.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO AMPELIO BETTIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:5.835-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 250645.

Vistos,

Em atenção do pedido de fls. 62, procedi busca do endereço da parte 

requerida junto ao Bacenjud, a qual restou frutífera, conforme extrato 

anexo.

 Assim, expeça-se mandado de busca e apreensão nos novos endereços 

obtido junto ao Bacenjud, que se encontra destacado/sublinhado.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 10 de dezembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 264551 Nr: 28112-35.2017.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATALY ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:5.835-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 264551.

Vistos,

Em atenção do pedido de fls. 54, procedi busca do endereço da parte 

requerida junto ao Bacenjud, a qual restou frutífera, conforme extrato 

anexo.

 Assim, intime-se a parte autora para requerer o que entender de direito, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 10 de dezembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 270010 Nr: 1061-15.2018.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFONSO GONÇALVES LARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22131/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que encaminho os autos para intimação da parte autora, para no 

prazo de 05 (cinco) dias, requerer o que de direito nos autos.

Regiane Gomes de Souza

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 286106 Nr: 13971-74.2018.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO PAN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIAS LIVRADO ROLIN AQUINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:20853/A-MT, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo a parte requerente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se acerca da certidão do Oficial de Justiça de fls.52, bem como 

para efetuar o pagamento do importe de R$ 293,92 (duzentos e noventa e 

três reais e noventa e dois centavos), referente à complementação de 

diligência solicitada pelo oficial de justiça MAURICIO GRECO SORROCHE, 

mediante guia a ser emitida junto ao site do Tribunal de Justiça, cujo link 

s e g u e  a d i a n t e : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/complementacao

Regiane Gomes de Souza

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 288054 Nr: 15595-61.2018.811.0055

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATILANIO ALBINO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIETE SOARES CASARIN, ESPOLIO JOSE 
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EUSTAQUIO DE ALMEIDA MELO, RODRIGO JAIR CASARIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ PINHEIRO - OAB:2621

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, consoante informação de fls.81 e comprovante de 

arrecadação de fls.80, a guia de fls.79 não foi recolhida, bem como os 

emolumentos do DISTRIBUIDOR/CONTADOR não oficializado no valor de 

R$110,19(cento e dez reais e dezenove centavos), devendo este último 

ser depositado na c/c 104126-6, Ag. 1321-8, Banco do Brasil S/A. Sendo 

assim, intimo a parte autora para regularizar referidas pendências, no 

prazo de 5 (cinco)dias.

Regiane Gomes de Souza

Técnica Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 251458 Nr: 17864-10.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JURANDYR BARROS DE CARVALHO FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DA AMAZONIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO RUBENS BETARELLO 

SETOLIN - OAB:18930

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO MISCHIATTI - 

OAB:7658-B/MT

 Autos nº: 251458.

 Vistos,

 Não existem preliminares nem outras questões processuais a ser 

analisadas e sendo as partes capazes e legítimas, declaro o processo 

saneado.

 Como a questão de mérito não é unicamente de direito, entendo que a 

fase probatória é imprescindível para o deslinde do feito, sendo que por 

agora reputo pertinente a produção de prova oral, consistente na 

inquirição de testemunhas pela parte autora, que deverão ser arroladas 

tempestivamente (15 dias contados da intimação desta decisão).

Não vislumbro a necessidade de se colher o depoimento pessoal da parte 

requerida, já que a pretensão da produção da prova oral pela parte autora 

tem por finalidade a demonstração do abalo moral, razão pela qual, com 

fundamento no art. 370 do Código de Processo Civil, indefiro a produção 

dessa prova.

 Registro que por agora fica estabelecido como ponto controvertido: a) 

existência de dano e a extensão deste; b) existência e extensão de culpa 

da parte requerida; d) nexo de causalidade.

 Para produção da prova oral designo audiência de instrução e julgamento 

para o dia 14 de fevereiro de 2019, as 16:30 horas.

 Expeça-se o necessário, atentando-se a Sra. Gestora para as 

disposições do novo CPC.

 Às providências.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 10 de dezembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 253816 Nr: 19793-78.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAYS SILVA TITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APRIMORI MOVEIS E DECORAÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA KAROLINA REDIVO DA 

COSTA - OAB:24.951/MT, ESTELA REDIVO DA COSTA - OAB:16.663

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 253816.

 Vistos,

 Inicialmente, determino a retificação do nome do requerido Aprimori 

Móveis e Decoração para constar Anderson Rodrigo de Andrade – ME, 

pois aquele é seu nome fantasia.

 Outrossim, compulsando os autos, verifico que não foi analisado o pedido 

de inversão do ônus da prova formulado pela parte autora na inicial, razão 

pela qual passo a apreciá-lo.

 A inversão do ônus da prova é um dos direitos assegurados pelo Código 

de Defesa do Consumidor ao consumidor, como forma de facilitar seu 

acesso e sua defesa em juízo, previsto no art. 6º, VIII, da Lei n.º 8.078/90, 

desde que presentes os requisitos.

 Desse modo, a inversão do ônus da prova não se opera de forma 

automática, pois depende da demonstração da verossimilhança da 

alegação do consumidor e da sua hipossuficiência, subordinando-se, em 

última análise, à sua impossibilidade ou à dificuldade de produzir a prova.

 In casu, não verifico o preenchimento dos requisitos da verossimilhança e 

da hipossuficiência a parte autora em relação ao requerido Anderson 

Rodrigo de Andrade – ME (Aprimori Móveis e Decoração), razão pela qual, 

indefiro o pedido de inversão do ônus da prova.

Considerando que o pedido de inversão do ônus da prova foi apreciado 

após a especificação de provas, determino seja a autora e o requerido 

Anderson Rodrigo de Andrade – ME (Aprimori Móveis e Decoração) 

novamente intimados para, no prazo de 15 (quinze) dias, ratificarem o 

pedido de julgamento antecipado anteriormente formulado ou informarem 

se pretendem produzir outras provas, justificando-as.

Após, voltem-me os autos conclusos para saneamento ou julgamento 

antecipado da lide.

Às providências.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra/MT, 03 de dezembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 293703 Nr: 19857-54.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.DIAMANTINO-MT, BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUARIA VALE DA SERRA 

IND.COM.IMP. E EXP. LTDA-ME, EDSON SANCHES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo a parte autora para manifestar-se sobre a certidão 

negativa do oficial de justiça de fl. 28, no prazo de 05 (cinco)dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 281984 Nr: 10618-26.2018.811.0055

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZABETH PEREZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUSTAVO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA FLAVIA VIEIRA BARBOSA - 

OAB:OAB/MT 22.347/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 281984.

 Vistos,

Diante da certidão de fls. 49, na presente data realizei a transferência dos 

valores bloqueados para a conta única, convertendo a indisponibilidade 

em penhora, conforme extrato em anexo.

 Por consequência, autorizo o levantamento dos valores penhorados às 

fls. 40, na conta bancária a ser informada pela parte exequente.

Estritamente acerca da expedição do alvará, diante da revogação do 

Provimento nº 68/2018 pelo próprio CNJ, cumpre-me agora esclarecer o 

seguinte:

a) em se tratando de valores incontroversos, a liberação deve se dar 

independentemente de qualquer outra providência;

b) em se tratando de cumprimento de decisão que desafie recurso de 

agravo de instrumento, deverá ser observado o seguinte:

b.1) o alvará não poderá ser expedido antes do decurso do prazo para 

interposição do recurso, incumbindo à parte devedora comprovar nos 

autos no prazo de até 03 dias (§ 2º do art. 1.018 do CPC) a interposição 

do agravo. Não sendo tomada esta providência pela parte, certifique-se e 

expeça-se o alvará;

 b.2) comunicada pela parte a interposição do recurso no prazo do § 2º do 

art. 1.018 do CPC, deverá a Sra. Gestora consultar se o TJMT suspendeu 

a expedição do alvará, sendo que em nenhuma hipótese a liberação 

poderá ocorrer até a análise do eventual pedido de efeito suspensivo pelo 

Des. Relator. Sendo indeferido o pedido de concessão de efeito 

suspensivo, expeça-se o alvará;

b.3) em qualquer caso, desde que provado pela parte credora que 

decorreu o prazo para interposição do recurso in albis, mediante juntada 
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de certidão, ou que não foi deferido o efeito suspensivo ao agravo 

interposto, mediante juntada de cópia da decisão, deverá o alvará ser 

liberado independentemente de certidão.

 Fica ordenado ainda que, não sendo a própria parte a beneficiária do 

alvará, antes da expedição do mesmo sempre deverá ser certificado 

também pela Sra. Gestora que o advogado titular da conta indicada para 

crédito do valor possui poderes expressos para receber e dar quitação, 

nos termos do art. 450 da CNCG.

 Por fim, neste caso, deverá ser ainda observado o disposto no § 3º do 

art. 450 da CNGC, segundo o qual o juiz deverá dar ciência da decisão ou 

despacho que autorizar a liberação, total ou parcial, de depósito judicial, à 

parte vencedora ou ao seu sucessor, se possível, através de qualquer 

meio de comunicação, sendo certo que esta providência não impede a 

expedição imediata do alvará, na forma do § 4º do art. 450 da CNGC.

Quanto ao prosseguimento do feito, defiro o pedido de fls. 46/47, devendo 

ser expedido mandado de penhora e avaliação de bens em nome do 

executado no endereço indicado.

 Por fim, nos termos do art. 782, § 3º do Código de Processo Civil, defiro o 

pedido de inclusão do nome do executado nos cadastros de 

inadimplentes, conforme atualização do débito às fls. 47.

 Para tanto, expeça-se ofício aos órgãos de proteção ao crédito, para que 

incluam o nome do executado em seus bancos de dados.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 05 de dezembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 184747 Nr: 2491-07.2015.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAQUELINE QUIRINO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ZANCANARO QUEIROZ - 

OAB:MT. 13.393, CRISTIANO DOS SANTOS MOURA - OAB:OAB/MT 

18233/E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT-19.081-A, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 Autos nº: 184747.

 Vistos em correição permanente,

 Compulsando os autos, verifico que a parte executada Banco do Brasil 

S.A. não foi intimada da decisão de fls. 224 e nem mesmo das certidões 

de fls. 231 e 234, uma vez que as intimações foram direcionadas apenas 

aos procuradores da parte exequente, conforme se infere das certidões 

de publicações de fls. 227, 232 e 235.

 Desse modo, a medida que se impõe é anular a certidão de fls. 231 e 

determinar a regular a intimação da parte executada.

 Diante do exposto, chamo o feito à ordem para anular a certidão de fls. 

231 e determinar a regular intimação da parte executada acerca da 

decisão de fls. 224, devendo ser destacado que na presente data já foi 

regularizada a representação processual da parte executada junto ao 

sistema Apolo.

 Por essas razões, resta prejudicada a análise da petição de fls. 236.

 Decorrido o prazo sem que a parte executada cumpra a sentença, 

intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 dias, apresentar planilha 

de cálculo atualizada a informar de ratifica os pedidos de fls. 236.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra/MT, 06 de dezembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 192314 Nr: 8750-18.2015.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA PAULA MARQUES ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI TELEFONE FIXO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA MARQUES 

ANDRADE - OAB:17098, RAFAEL SOARES MARTINAZZO - OAB:9925-B 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13.245-A/MT

 Certifico que encaminho os autos para intimação da parte executada, 

para pagar o débito no valor de R$ 1.344,65 (mil, trezentos e quarenta e 

quatro reais e sessenta e cinco centavos), no prazo de 15 dias, acrescido 

de custas, se houver, ficando advertida de que, não ocorrendo 

pagamento voluntário no prazo assinalado acima, o débito será acrescido 

de multa de 10% (dez por cento) e, também, de honorários advocatícios 

de também 10% (dez por cento), sendo certo que, efetuado o pagamento 

parcial, a multa e os honorários incidirão sobre o restante.

Regiane Gomes de Souza

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 9464 Nr: 2112-28.1999.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRIO BRAZ BRUN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARILDA DE FÁTIMA BARRETO CORÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Carlos Hidalgo Thomé - 

OAB:4193-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MUNIK MAYARA DA SILVA 

SOUZA - OAB:25.175/MT

 Certifico que encaminho os autos para intimação da parte requerida do 

despacho de fls.646, a seguir transcrito: " Autos nº: 94. Vistos, Em 

primeiro lugar, intime-se o subscritor do petitório de fls. 638/642 para 

assinar a petição protocolada. No mais, digam os peticionários de fls. 

623/654 e fls. 638/642 quanto à possibilidade de acordo, sendo que, se 

for necessário, este juízo poderá designar audiência de conciliação com 

este escopo, sendo certo, porém, que nada impede que as próprias partes 

encontrem uma saída para o imbróglio. Às providência Tangará da 

Serra-MT, 21 de novembro de 2018.Anderson Gomes JunqueiraJuiz de 

Direito".

Regiane Gomes de Souza

Técnica Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 18004 Nr: 340-25.2002.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GALDINO COSTA ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRALDO PERECO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ ROSSI - 

OAB:4616/MT, EULIENE ROSA TORRES DA SILVA - OAB:11127

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SUETÔNIO PAZ - OAB:5203-B

 Autos nº: 18004.

.

 Vistos,

 Defiro o pedido de penhora via BACENJUD, sendo desnecessário o 

credor diligenciar na localização de bens passíveis de constrição, pois o 

dinheiro prevalece na ordem do artigo 835 do Código de Processo Civil. 

Registro que a providência será cumprida de acordo com a regra do art. 

854 do Código de Processo Civil.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 06 de dezembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 18004 Nr: 340-25.2002.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GALDINO COSTA ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRALDO PERECO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ ROSSI - 

OAB:4616/MT, EULIENE ROSA TORRES DA SILVA - OAB:11127

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SUETÔNIO PAZ - OAB:5203-B
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 Autos nº: 18004.

 Vistos,

 Determinada a realização da penhora online via sistema BACENJUD, não 

foi localizado nenhum valor para ser bloqueado, estando neste sentido o 

demonstrativo retro juntado.

 Sendo assim, defiro o pedido para que seja feita busca via RENAJUD.

 Havendo localização de veículo(s), determino a inclusão de restrição de 

transferência e circulação em relação a tantos quantos bastem para 

quitação do débito, sendo certo que, sendo o paradeiro do mesmo 

localizado, expeça-se mandado/carta precatória para penhora do bem, 

devendo a parte executada ser intimada da penhora na mesma 

oportunidade, sendo que a intimação far-se-á na pessoa de seu advogado 

ou, não o tendo, será intimada pessoalmente.

 Caso não seja o executado localizado para ser intimado da penhora, 

deverá ser observada a regra do art. 830 do Código de Processo Civil.

 Efetivada a penhora, deverá a Sra. Gestora proceder à averbação da 

mesma também através do RENAJUD.

 Sendo as buscas inexitosas, voltem-me os autos conclusos para análise 

dos demais pedidos formulados às fls. 290/296.

 Sem prejuízo, nos termos do art. 782, § 3º do Código de Processo Civil, 

defiro o pedido de inclusão do nome do executado nos cadastros de 

inadimplentes, conforme atualização do débito às fls. 301/307.

Para tanto, expeça-se ofício aos órgãos de proteção ao crédito, para que 

incluam o nome do executado em seus bancos de dados.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 10 de dezembro de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 55142 Nr: 4725-74.2006.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: POLO COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA-ME, JAIRO 

WALDOW

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABRICIA GONÇALVES VIEIRA, DORIVAL 

PEREIRA VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE SATTLER GHISI - 

OAB:10902/MT, DENNER MEDEIROS DE MOURA - OAB:14142/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCO ARIEL BIZARELLO 

DOS SANTOS - OAB:7.557/MT, MIGUEL ANGELO KABBAD - 

OAB:OAB/MT5717

 Certifico que, haja vista a petição retro, intimo o advogado, Dr. Denner 

Medeiros de Moura, de que os autos foram desarquivados, devendo no 

prazo de 5 dias, requerer o que de direito, advertindo-o que, caso não 

haja manifestação no prazo de 30 dias, os autos retornarão ao arquivo.

Regiane Gomes de Souza

Técnica Judicária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 249676 Nr: 16369-28.2017.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CERVEJARIA PETRÓPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIANE PEREIRA DA SILVA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTTO MEDEIROS DE AZEVEDO 

JUNIOR - OAB:7683-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 249676.

 Vistos,

Indefiro o pedido de suspensão da execução formulado às fls. 51, eis que 

não restou demonstrado nos autos que a parte executada não possui 

condições financeiras ou bens penhoráveis.

 Por conseguinte, considerando que não houve o pagamento pela parte 

executada, procedo com a penhora on line via BACENJUD, conforme já 

determinado às fls. 47/48.

Às providências.

Tangará da Serra-MT, 06 de dezembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 249676 Nr: 16369-28.2017.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CERVEJARIA PETRÓPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIANE PEREIRA DA SILVA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTTO MEDEIROS DE AZEVEDO 

JUNIOR - OAB:7683-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 249676.

 Vistos,

 Determinada a realização da penhora online via sistema BACENJUD, não 

foi localizado nenhum valor para ser bloqueado, estando neste sentido o 

demonstrativo retro juntado.

 Sendo assim, determino que a parte exequente seja intimada para 

requerer o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, devendo 

indicar bens passíveis de penhora, cientificando-a que no silêncio a 

execução será suspensa por 01 ano, na forma do art. 921, § 1º, do 

Código de Processo Civil, sendo que neste período se suspenderá a 

prescrição.

 Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens, 

determino desde já a suspensão sine die, nos termos do § 2º do art. 921 

do CPC, sendo que a partir daí começa a correr o prazo de prescrição 

intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC).

Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 10 de dezembro de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 144892 Nr: 4547-18.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FELIPE BEDIN BIASOTTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A/MT

 Autos nº: 144892.

 Vistos em correição permanente,

 Compulsando os autos, verifico que a parte executada Banco 

Mercedes-Benz do Brasil S.A., às fls. 443/447, juntou substabelecimento e 

requereu que a partir de então, as intimações fossem direcionados ao 

advogado Marco André Honda Flores.

 Ocorre que a intimação da parte executada, acerca da decisão de fls. 

451, foi direcionada ao antigo procurador, conforme se infere das 

certidões de publicações de fls. 452 e 454, não sendo observado o 

petitório de fls. 443/447.

 Assim, conforme estabelece o § 5º do art. 272 do Código de Processo 

Civil, as intimações de fls. 452 e 454 são nulas, vejamos:

“Art. 272. Quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se 

feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial.

[...]

§ 5º Constando dos autos pedido expresso para que as comunicações 

dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o 

seu desatendimento implicará nulidade”.

 Diante do exposto, com fundamento no § 5º do art. 272 do Código de 

Processo Civil, declaro nulas as intimações de fls. 452 e 454 direcionadas 

à parte executada.

 Intime-se novamente a parte executada acerca da decisão de fls. 451, 

devendo ser destacado que na presente data já foi regularizada a 

representação processual da parte executada junto ao sistema Apolo.

 Por essas razões, resta prejudicada a análise da petição de fls. 455/456.

 Decorrido o prazo sem que a parte executada cumpra a sentença, 

intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 dias, apresentar planilha 

de cálculo atualizada a informar de ratifica os pedidos de fls. 455/456.

 Às providências.
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 Cumpra-se.

 Tangará da Serra/MT, 06 de dezembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 197703 Nr: 12961-97.2015.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVONEY BATISTA ANZOLIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ALEXANDRE DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVONEY BATISTA ANZOLIN - 

OAB:OAB/MT 8122

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO DE MELLO - 

OAB:13188-B/MT

 Autos nº: 197703.

 Vistos,

 Conforme demonstra o extrato em anexo, o bloqueio de ativos financeiros 

por meio do BACENJUD restou exitoso.

Sendo assim, intime-se a parte executada por meio do seu advogado ou, 

não o tendo, pessoalmente para, querendo, apresentar manifestação 

acerca do bloqueio, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 854, § 

3º, do Código de Processo Civil.

 Não havendo manifestação, converter-se-á a indisponibilidade da quantia 

bloqueada em penhora, sem necessidade de lavratura de termo, conforme 

determina o art. 854, § 5º, do Código de Processo Civil.

Havendo manifestação pela parte executada, intime-se a parte exequente 

para exercer o contraditório no prazo de 05 dias, de acordo com os 

artigos 9º e 10 do Código de Processo Civil.

Após, voltem-me os autos conclusos para determinar a transferência 

eletrônica da importância bloqueada para a Conta Única ou para análise de 

irresignação da parte executada.

Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 10 de dezembro de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 200249 Nr: 14936-57.2015.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TANAKA & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO ENÉIAS BARUFE ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTACILIO PERON - OAB:3684-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINE GALDINO 

BARREIROS - OAB:14.167/MT, MARIANA ROSA GOLBERTO MENEZES - 

OAB:OAB/MT 16.155

 Autos nº: 200249.

 Vistos,

 Determinada a realização da penhora online via sistema BACENJUD, não 

foi localizado nenhum valor para ser bloqueado, estando neste sentido o 

demonstrativo retro juntado.

 Sendo assim, determino que a parte exequente seja intimada para 

requerer o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, devendo 

indicar bens passíveis de penhora, cientificando-a que no silêncio a 

execução será suspensa por 01 ano, na forma do art. 921, § 1º, do 

Código de Processo Civil, sendo que neste período se suspenderá a 

prescrição.

 Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens, 

determino desde já a suspensão sine die, nos termos do § 2º do art. 921 

do CPC, sendo que a partir daí começa a correr o prazo de prescrição 

intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC).

Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 10 de dezembro de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 200249 Nr: 14936-57.2015.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TANAKA & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO ENÉIAS BARUFE ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTACILIO PERON - OAB:3684-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINE GALDINO 

BARREIROS - OAB:14.167/MT, MARIANA ROSA GOLBERTO MENEZES - 

OAB:OAB/MT 16.155

 Autos nº: 200249.

.

 Vistos,

 Defiro o pedido de penhora via BACENJUD, sendo desnecessário o 

credor diligenciar na localização de bens passíveis de constrição, pois o 

dinheiro prevalece na ordem do artigo 835 do Código de Processo Civil. 

Registro que a providência será cumprida de acordo com a regra do art. 

854 do Código de Processo Civil.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 06 de dezembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 202941 Nr: 17058-43.2015.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSIS, CASTRO, VIGO E STUART ADVOGADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ QUATRIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ QUATRIN - 

OAB:10537/MT

 Autos nº. 202941.

Vistos,

Considerando que não houve pagamento voluntário do débito pela parte 

executada, procedo a busca de valores por meio do sistema BACENJUD, 

conforme já deferido anteriormente.

Às providências.

 Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 06 de dezembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 202941 Nr: 17058-43.2015.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSIS, CASTRO, VIGO E STUART ADVOGADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ QUATRIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ QUATRIN - 

OAB:10537/MT

 Autos nº: 202941.

 Vistos,

 Conforme demonstra o extrato em anexo, o bloqueio de ativos financeiros 

por meio do BACENJUD restou exitoso.

Sendo assim, intime-se a parte executada por meio do seu advogado ou, 

não o tendo, pessoalmente para, querendo, apresentar manifestação 

acerca do bloqueio, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 854, § 

3º, do Código de Processo Civil.

 Não havendo manifestação, converter-se-á a indisponibilidade da quantia 

bloqueada em penhora, sem necessidade de lavratura de termo, conforme 

determina o art. 854, § 5º, do Código de Processo Civil.

Havendo manifestação pela parte executada, intime-se a parte exequente 

para exercer o contraditório no prazo de 05 dias, de acordo com os 

artigos 9º e 10 do Código de Processo Civil.

Após, voltem-me os autos conclusos para determinar a transferência 

eletrônica da importância bloqueada para a Conta Única ou para análise de 

irresignação da parte executada.

Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 10 de dezembro de 2018.
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Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 141339 Nr: 676-77.2012.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO AUGUSTO DE CARVALHO, ROSA 

MARIA DE OLIVEIRA, T. AUGUSTO DE CARVALHO E CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2619/MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, tendo em vista a devolução da Carta de Intimação de fls.99 

para a parte requerida: Rosa Maria de Oliveira, por duas vezes, constando 

como motivo - "não procurado", intimo a parte exequente para requerer o 

que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Regiane Gomes de Souza

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 111149 Nr: 1383-50.2009.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIANO & GUIMARAES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISAC ANDRÉ GALLI, EDSON GOMES PESSOA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO FREITAS FERNANDES 

- OAB:19.171/MS, HELDER GUIMARÃES MARIANO - OAB:18.941/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 111149.

.

 Vistos,

 Defiro o pedido de penhora via BACENJUD, sendo desnecessário o 

credor diligenciar na localização de bens passíveis de constrição, pois o 

dinheiro prevalece na ordem do artigo 835 do Código de Processo Civil. 

Registro que a providência será cumprida de acordo com a regra do art. 

854 do Código de Processo Civil.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 06 de dezembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 111149 Nr: 1383-50.2009.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIANO & GUIMARAES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISAC ANDRÉ GALLI, EDSON GOMES PESSOA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO FREITAS FERNANDES 

- OAB:19.171/MS, HELDER GUIMARÃES MARIANO - OAB:18.941/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 111149.

 Vistos,

Determinada a realização da penhora online via sistema BACENJUD, foi 

efetuado o bloqueio de valor ínfimo, conforme comprovante retro juntado, 

não havendo razão para manter o bloqueio de tal importância, haja vista 

que nenhuma satisfação efetiva trará à parte exequente.

 Sendo assim, nesta data estou realizando o desbloqueio da pequena 

importância penhorada.

 Por conseguinte, nos termos do art. 782, § 3º do Código de Processo 

Civil, defiro o pedido de inclusão do nome dos executados nos cadastros 

de inadimplentes, conforme atualização do débito às fls. 211/233.

Para tanto, expeça-se ofício aos órgãos de proteção ao crédito, para que 

incluam o nome do executado em seus bancos de dados.

Por outro lado, indefiro o pedido de suspensão da CNH, tendo em vista 

que, em regra, o devedor responde com seu patrimônio para satisfação da 

dívida, conforme dispõe o art. 789 do Código de Processo Civil e art. 391 

do Código Civil, sendo que atualmente há somente uma exceção à regra 

que autoriza a responsabilização pessoal, que é a prisão civil do devedor 

de alimentos, disposta no art. 528, § 3º, do Código de Processo Civil.

 Por fim, intime-se a parte exequente, por meio de seu advogado, para 

requerer o que entender direito, no prazo de 15 (quinze) dias, 

cientificando-a que no silêncio o processo será suspenso por 01 ano, na 

forma do art. 921, § 1º, do Código de Processo Civil, sendo que neste 

período se suspenderá a prescrição.

 Decorrido este prazo de 01 ano, sem indicação precisa de bens, 

determino desde já a suspensão sine die do processo, nos termos do § 2º 

do art. 921 do CPC, sendo que a partir daí começa a correr o prazo de 

prescrição intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC).

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 10 de dezembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 273603 Nr: 3932-18.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS PASOLINI MAGALHAES SOARES, 

JOSÉ ARMANDO ARGENTA, RODRIGO CALETTI DEON, RUBIA ARGENTA 

DEON, NEIVA NOVELLO ARGENTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ HENRIQUE BARBOSA 

MATIAS - OAB:21936/O

 Autos nº. 273603.

Vistos,

Intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 dias, se manifestar 

quanto ao bem indicado à penhora pela parte executada.

Após analisarei os pedidos de fls. 104.

Às providências.

 Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 07 de dezembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 290844 Nr: 17684-57.2018.811.0055

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIOGO PABLO DE SOUZA AGUILEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIC EDUCACIONAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS ANTONIO BATISTÃO - 

OAB:OAB/MT 16.904, MAYARA TRAJANO DA SILVA - OAB:24.055/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUY FERREIRA JUNIOR - 

OAB:11278

 Certifico e dou fé que, a contestação de fls. 62/65 é tempestiva. Dessa 

forma, nos termos da legislação em vigor e do Provimento n.º 56/07/CGJ, 

item 8.1.1, impulsiono os presentes autos para que sejam enviados ao 

setor de expedição de matéria para imprensa, a fim de que a parte autora 

seja intimada para, querendo, impugnar referida defesa, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Regiane Gomes de Souza

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 282394 Nr: 10926-62.2018.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: E. P. COMERCIAL DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NALVA DA CRUZ GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMAIR CICERO DE OLIVEIRA - 

OAB:13286-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

efetuar o pagamento do importe de R$ 73,48 (setenta e três reais e 

quarenta e oito centavos), referente à complementação de diligência 
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solicitada pela oficiala de justiça LUBIA NUNES DA COSTA, mediante guia 

a ser emitida junto ao site do Tribunal de Justiça, cujo link segue adiante: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/complementacao

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 232287 Nr: 21331-31.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OXIGENIO CUIABA LTDA - MULTICENTER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON ANDRADE BOCKHORNY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELA BALIEIRO SOUKEF - 

OAB:9502/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, intimo a parte exequente, na pessoa de seu advogado, para 

manifestar, dando proseguimento ao feito, no prazo de 05 ( cinco)dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 294364 Nr: 20467-22.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.FRUTAL-MG, ANTONIO CESAR LOURENÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS LAERTE SIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA PIRES HOLZHAUSEN 

RAMOS - OAB:269.902-SP, RENATO FRANZOSO DE SOUZA - 

OAB:OAB/SP 209.978, VIVIANE ANNE DIAVAN - OAB:6661/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

efetuar o pagamento do importe de R$ 183,70 (cento e oitenta e três reais 

e setenta centavos), referente à complementação de diligência solicitada 

pelo oficial de justiça ANTONIO AUGUSTO RIBEIRO, mediante guia a ser 

emitida junto ao site do Tribunal de Justiça, cujo link segue adiante: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/complementacao

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 291851 Nr: 18501-24.2018.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, OUTROS 

PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAMIRO MURAD SAAD NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI 

- OAB:9247/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo a parte autora para manifestar-se sobre a certidão 

negativa do oficial de justiça de fl. 70, no prazo de 05 (cinco) dias. 

Certifico ainda que, para no prazo de 05 (cinco) dias, a parte exequente 

efetue o pagamento do importe de R$ 183,70 (cento e oitenta e três reais e 

setenta centavos), referente à complementação de diligência solicitada 

pelo oficial de justiça JOÃO ANTONIO PRIETO, mediante guia a ser emitida 

junto ao site do Tribunal de Justiça, cujo link segue adiante: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/depositoComplementacao

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 197950 Nr: 13103-04.2015.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDREIRA MATO GROSSO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DA AMAZONIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO DE CAMPOS 

BORGES - OAB:11199/MT, CAROLINA ATALA CASTILHO - OAB:10769, 

LISIANE DE FÁTIMA ZORZO - OAB:8114-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO PEDRO DE DEUS NETO - 

OAB:OAB-RJ 135.506

 Autos nº: 197950.

 Vistos,

 Trata-se de cumprimento de sentença proposto por Pedreira Mato Grosso 

Ltda em face de Banco da Amazônia S/A, ambos já qualificados.

 Às fls. 622/649 a parte exequente requereu o cumprimento de sentença.

 Às fls. 650 foi determinada a intimação da parte devedora para pagar o 

débito e cumprir os demais comandos da decisão.

 Às fls. 652/684 a parte executada apresentou os comprovantes do 

cumprimento de sentença.

 Às fls. 685/687 a parte executada informou que a parte exequente tem se 

recusado a assinar a cédula de crédito bancário, objeto do cumprimento 

de sentença.

 Às fls. 688/708 a parte exequente se insurgiu quanto aos documentos e 

cálculos apresentados pela parte executada.

 É o necessário à análise e decisão.

Compulsando os autos, verifico que a parte exequente requereu o 

cumprimento de sentença em relação à obrigação de fazer e à 

condenação no valor de R$ 812.012,69, sendo que a parte requerida 

apresentou a cédula de crédito bancário em relação à obrigação de fazer 

e os comprovantes de pagamento no valor de R$ 207.311,38 e R$ 

126.511,36 referentes aos honorários advocatícios e à condenação, 

respectivamente.

 Pois bem. Analisando os autos, verifico que a sentença proferida nos 

autos, julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial nos 

seguintes termos:

 “Ante o exposto, julgo parcialmente procedente os pedidos formulados na 

inicial para impor à parte requerida obrigação de fazer, tão somente para 

efetivar todas as medidas necessárias para ultimar a aquisição financiada 

de 02 (dois) caminhões da marca Volvo, modelo VM 330 6x4, nos termos 

da PAC 04.291-9, bem como proceder com a liberação do capital de giro 

na conta da parte autora, tudo isso nos termos da cédula de crédito 

bancário de fls. 35/52, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil 

reais), limitada por agora no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil 

reais).

 Condeno também a parte requerida a ressarcir o valor de R$ 2.160,00 

(dois mil cento e sessenta reais) referente à “Tarifa Pacote Super PJ” 

cobrada indevidamente, bem como ao pagamento dos danos materiais 

sofridos pela parte autora, no valor de R$ 13.000,00 (treze mil reais), 

quantias estas que devem ser corrigidas monetariamente pelo INPC a partir 

da data do desembolso (Súmula 43 do STJ), com incidência de juros de 

mora segundo o percentual previsto pelo art. 406 do Código Civil, a partir 

da citação válida da parte requerida.

A título de sucumbência, considerando que houve sucumbência recíproca, 

condeno ambas as partes ao pagamento das custas processuais (art. 86, 

caput, do CPC), bem como dos honorários advocatícios os quais, atento 

às diretrizes traçadas pelo art. 85, § 2º, do CPC, fixo em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da causa, devendo cada parte arcar com 50% das 

verbas mencionadas.”

Contudo, o acórdão de fls. 571/584 reformou parcialmente a sentença 

para determinar o seguinte:

“Diante do exposto, peço vênia para divergir da Relatora no sentido de dar 

parcial provimento ao Recurso interposto pela empresa Pedreira Mato 

Grosso Ltda., para determinar que o Banco da Amazônia proceda à 

liberação dos seguintes equipamentos para financiamento: 02 (dois) 

Caminhões da Marca Volvo, modelo VM 330 6x4, FINAME 2915034; 1 

(uma) Balança Eletrônica Rodoviária da marca Toledo, modelo ROD, 

FINAME 0255033, 01 (uma) Carreta de Perfuração de Rocha da Marca PW, 

modelo PWH – 500, FINAME 0230120 e 1 (um) compressor portátil da 

marca Chicago, modelo CP 150 Q A 900 Q, FINAME 2072854, bem como 

libere o valor de R$ 369.502,80 (trezentos e sessenta nove mil, quinhentos 

e dois reais e oitenta centavos), correspondente ao capital de giro. 

Necessário ressaltar, que após a liberação do que faltou do 

financiamento, deve ser garantido o prazo de carência. Condeno, ainda, o 

Banco da Amazônia ao pagamento dos danos materiais, no valor de R$ 

13.000,00 (treze mil reais) referente à locação dos caminhões e R$ 

72.044,23 (setenta e dois mil e quarenta e quatro reais e vinte e três 

centavos), correspondente aos serviços de furação e detonação na 

pedreira, conforme comprovantes de despesas acostados às fls. 227 e 

235, que deverão ser corrigidos conforme estipulado na sentença.

 Condeno, também, as partes ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o 

valor da causa, os quais serão rateados no percentual de 20% (vinte por 

cento) para a empresa Pedreira Mato Grosso Ltda. e 80% (oitenta por 

cento) para o Banco da Amazônia S/A. Mantenho a sentença nos demais 

pontos.

 Nego provimento ao Recurso interposto pelo Banco da Amazônia S/A.
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 Tendo em vista que a sentença foi proferida na vigência do novo CPC, 

bem como o provimento parcial do Recurso interposto pela empresa 

Pedreira Mato Grosso Ltda, condeno o Banco do Amazônia S.A ao 

pagamento dos honorários recursais, majorando de 10% (dez por cento) 

para 15 % sobre o valor da causa.”

Diante disso, é possível verificar que a parte exequente pretende o 

cumprimento do julgado que reconheceu o dever de cumprimento de 

obrigação de fazer, consistente na liberação dos seguintes equipamentos 

para financiamento:

 a) 02 (dois) Caminhões da Marca Volvo, modelo VM 330 6x4, FINAME 

2915034;

 b) 01 (uma) Balança Eletrônica Rodoviária da marca Toledo, modelo ROD, 

FINAME 0255033;

 c) 01 (uma) Carreta de Perfuração de Rocha da Marca PW, modelo PWH – 

500, FINAME 0230120;

d) 01 (um) compressor portátil da marca Chicago, modelo CP 150 Q A 900 

Q, FINAME 2072854;

 Além disso, foi requerida ainda a imediata liberação do valor de R$ 

369.502,80 (trezentos e sessenta nove mil, quinhentos e dois reais e 

oitenta centavos), correspondente ao capital de giro, bem como o 

recebimento da condenação dos danos materiais, no valor de R$ 

13.000,00 (treze mil reais) referente à locação dos caminhões, R$ 

72.044,23 (setenta e dois mil e quarenta e quatro reais e vinte e três 

centavos) correspondente aos serviços de furação e detonação na 

pedreira e R$ 2.160,00 (dois mil cento e sessenta reais) referente à 

“Tarifa Pacote Super PJ” cobrada indevidamente, além das custas 

processuais e honorários advocatícios.

 Nessa esteira, no que tange à obrigação de fazer, verifico que a parte 

executada apresentou nova cédula de crédito bancário incluindo os 

equipamentos não adquiridos e atribuindo o valor atual dos mesmos e 

capital de giro atualizado.

 Todavia, em que pese as alegações das partes e considerando que a 

cédula anterior já se encontra devidamente registrada (e-mail enviado pela 

instituição financeira - fls. 698), entendo que é necessária a confecção de 

mero aditivo retificando os equipamentos financiados e não liberados na 

cédula anterior e incluindo os equipamentos e o capital de giro 

determinados no acórdão de fls. 571/584, nas mesmas condições da 

cédula anterior, uma vez que restou reconhecido o direito da empresa 

autora/exequente ao financiamento daqueles equipamentos e a liberação 

do capital de giro, quando da negativa pela instituição financeira, ficando 

subentendido que eventual diferença referente à atualização dos valores 

dos equipamentos e do capital de giro, em razão do decurso de prazo, 

deve ser suportado pela instituição financeira.

Melhor dizendo, além da correção monetária e juros, por se tratar de 

consectário legal da condenação, a teor do que dispõe o art. 322, § 1º, do 

Código de Processo Civil e a Súmula 254 do STF, a instituição financeira 

deve suportar, ainda, eventual diferença entre o valor inicialmente 

contratado corrigido e o preço atual dos equipamentos, ficando 

responsável ainda por qualquer novo custo decorrente disso.

 Por fim, em se tratando de cumprimento de sentença referente à 

obrigação de fazer, em caso de descumprimento, não é possível a 

inclusão da multa de 10% e dos honorários de 10%, fixados na decisão de 

fls. 650, como requer a parte exequente às fls. 688/696, mas sim de multa 

a ser fixada com fundamento no § 1º do art. 536 do Código de Processo 

Civil.

 Ante o exposto, nos termos do art. 536 do Código de Processo Civil, 

intime-se a parte devedora para que, em 15 (quinze) dias, cumpra a 

obrigação, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), 

limitada por agora no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), 

a ser revertida em favor do exequente.

Registro que o Banco deverá confeccionar um aditivo, retificando os 

equipamentos financiados e não liberados na cédula anterior e incluindo 

os equipamentos e o capital de giro determinados no acórdão de fls. 

571/584, nas mesmas condições da cédula anterior, inclusive quanto 

prazo para pagamento e carência, devendo pagar a diferença entre o 

preço de antes e o de agora dos produtos diretamente à parte autora e 

suportar todas as despesas decorrentes do registro do aditivo, isso 

porque foi reconhecida a culpa da instituição financeira pela não 

contratação tempestiva, sendo que a própria Pedreira deverá então, após 

receber o valor do BASA, completar o preço junto aos fornecedores para 

que sejam concretizadas as aquisições.

 Por outro lado, em relação ao cumprimento de sentença referente à 

condenação dos danos materiais, verifico que quanto aos valores pagos 

(fls. 666/667), houve insurgência pela parte exequente somente em 

relação à atualização da condenação.

 Nessa esteira, analisando os autos, verifico que restou determinado no 

acórdão de fls. 571/584 que referidos valores deverão ser corrigidos 

conforme determinado na sentença, qual seja, pelo “INPC a partir da data 

do desembolso (Súmula 43 do STJ), com incidência de juros de mora 

segundo o percentual previsto pelo art. 406 do Código Civil, a partir da 

citação válida da parte requerida”.

Diante disso, verifico que razão assiste à parte exequente neste ponto, 

tendo em vista que a instituição financeira executada considerou a data da 

prolação da sentença (05/10/2016) e não a data da citação válida 

(05/10/2015) para incidência de juros de mora (fls. 676, fls. 678 e fls. 

680).

 Ante o exposto, quanto ao prosseguimento do feito em relação ao 

cumprimento de sentença referente à condenação, determino a intimação 

da parte devedora para efetuar o pagamento no prazo de 15 dias, do 

saldo remanescente (R$ 6.827,91 – fls. 693), acrescidos de multa de 10% 

e, também de honorários advocatícios de 10%, fixados na decisão de fls. 

650.

 Não o fazendo, fica desde já ordenada a penhora via BACENJUD deste 

último valor.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 10 de dezembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 150130 Nr: 10145-50.2012.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON FERREIRA DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:MT 22165/A, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OPSON LUISANDRO PULGA 

BAIOTO - OAB:11133-O/MT

 Autos nº: 150130.

.

 Vistos,

 Defiro o pedido de penhora via BACENJUD, sendo desnecessário o 

credor diligenciar na localização de bens passíveis de constrição, pois o 

dinheiro prevalece na ordem do artigo 835 do Código de Processo Civil. 

Registro que a providência será cumprida de acordo com a regra do art. 

854 do Código de Processo Civil.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 06 de dezembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 150130 Nr: 10145-50.2012.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON FERREIRA DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:MT 22165/A, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OPSON LUISANDRO PULGA 

BAIOTO - OAB:11133-O/MT

 Autos nº: 150130.

 Vistos,

 Conforme demonstra o extrato em anexo, o bloqueio de ativos financeiros 

por meio do BACENJUD restou parcialmente exitoso em razão da 

insuficiência de saldo.

Sendo assim, intime-se a parte executada por meio do seu advogado ou, 

não o tendo, pessoalmente para, querendo, apresentar manifestação 

acerca do bloqueio, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 854, § 

3º, do Código de Processo Civil.

 Não havendo manifestação, converter-se-á a indisponibilidade da quantia 

bloqueada em penhora, sem necessidade de lavratura de termo, conforme 

determina o art. 854, § 5º, do Código de Processo Civil.
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Havendo manifestação pela parte executada, intime-se a parte exequente 

para exercer o contraditório no prazo de 05 dias, de acordo com os 

artigos 9º e 10 do Código de Processo Civil.

Após, voltem-me os autos conclusos para determinar a transferência 

eletrônica da importância bloqueada para a Conta Única ou para análise de 

irresignação da parte executada.

Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 10 de dezembro de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 284032 Nr: 12303-68.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 

LORENZETTI - LTDA, PAMESA DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINA MARÍLIA DE OLIVEIRA - 

OAB: 3.659-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEAN PAUL HUNHOFF - 

OAB:5MT 5.730-B, DOUGLAS LIRIA FERNANDES BRASIL - 

OAB:15322/O, JULIANA DE FATIMA LANI - OAB:16059-O/MT, LUCIANO 

DE AZEVEDO RIOS - OAB:108.639-SP, MARCELA PROCÓPIO BERGER - 

OAB:223.798-SP

 Autos nº: 284032.

 Vistos em correição permanente,

 Diante da interposição do recurso de agravo de instrumento pela 

requerida Pamesa do Brasil S/A (fls. 92/103) se insurgindo contra a 

decisão que deferiu o pedido de inversão do ônus da prova e analisando 

os autos, cumpre-me esclarecer que na decisão de fls. 59, verso, restou 

decidido que a relação estabelecida entre as partes se revela como de 

consumo, razão pela qual plenamente aplicável as disposições previstas 

no Código de Defesa do Consumidor.

 Todavia, embora a inversão do ônus da prova seja um dos direitos 

assegurados pelo Código de Defesa do Consumidor ao consumidor, como 

forma de facilitar seu acesso e sua defesa em juízo, é necessária a 

demonstração dos requisitos previstos no art. 6º, VIII, da Lei n.º 8.078/90, 

os quais não foram analisados pela decisão de fls. 59, verso.

Assim, para que seja deferida a inversão do ônus da prova faz-se 

necessária a demonstração da verossimilhança da alegação do 

consumidor e da sua hipossuficiência, subordinando-se, em última análise, 

a sua impossibilidade ou à dificuldade de produzir a prova.

 In casu, entendo demonstrada a presença dos requisitos acima, em razão 

da latente hipossuficiência técnica da parte autora em relação à parte 

requerida, que indubitavelmente possui mais conhecimento técnico quanto 

aos fatos noticiados na inicial, aliada a verossimilhança das alegações, 

notadamente quanto às fotos que instruíram a inicial (fls. 31/36), 

demonstrando a diferença da tonalidade do piso assentado e do piso sem 

uso.

 Por essas razões, chamo o feito à ordem para complementar a decisão 

que deferiu o pedido de inversão do ônus da prova (fls. 59, verso), com 

os fundamentos acima expostos.

Por fim, certifique a Sra. Gestora o decurso de prazo para apresentação 

de contestação pela requerida Comércio de Materiais de Construção 

Lorenzetti – Ltda.

 Feito isto, intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifeste-se em relação à contestação apresentada às fls. 78/91 pela 

requerida Pamesa do Brasil S/A, conforme preceituam os artigos 350 e 

351 do CPC.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 10 de dezembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 226888 Nr: 15781-55.2016.811.0055

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILSON FOGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 226888.

 Vistos,

 Trata-se de ação de execução ajuizada por Bradesco Financiamento S.A. 

em face de Gilson Fogo, ambos devidamente qualificados.

 Foi tentada a citação da parte executada, contudo, ela restou inexitosas. 

Assim, às fls. 68/69 a parte exequente pugnou pelo arresto on line, nas 

contas da parte executada.

 É o necessário à análise e decisão.

 Consigno que o arresto on line é medida cabível em face da dificuldade de 

citação do executado, tendo em vista que tal providência está submetida à 

norma prevista no art. 830 do Código de Processo Civil, que dispõe sobre 

o procedimento executivo.

 Registro que o entendimento do STJ acerca do arresto no processo de 

execução é o seguinte:

“RECURSO ESPECIAL - EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA 

DEVEDOR SOLVENTE - TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - ARTS. 653 

E 813 DO CPC - ARRESTO VIA BACENJUD ANTES DA PRÁTICA DE ATOS 

JUDICIAIS TENDENTES A LOCALIZAR O DEVEDOR PARA CITAÇÃO - 

IMPOSSIBILIDADE. 1. As hipóteses contempladas no art. 813 CPC não são 

exaustivas, mas exemplificativas, bastando, para a concessão do arresto, 

o risco de dano e o perigo da demora. Precedentes. 2. Admite-se a medida 

cautelar de arresto de dinheiro, via Bacenjud, nos próprios autos da 

execução, se preenchidos os requisitos legais previstos no art. 653 (a 

existência de bens e não localização do devedor) ou no art. 813 (a 

demonstração de perigo de lesão grave ou de difícil reparação), ambos do 

CPC. 3. In casu, inexistem atos tendentes a localizar o devedor para 

citação, seja por carta, seja por mandado, o que afasta a aplicação do art. 

653 do CPC. 4. Quanto aos requisitos para o deferimento da medida 

cautelar com base no art. 813 do CPC, o Tribunal de origem decidiu que a 

recorrente não logrou êxito em apresentar qualquer indício concreto da 

necessidade da medida. Rever essa afirmação, no entanto, implica 

adentrar em matéria fática, vedada pela Súmula 7 do STJ. 5. Recurso 

especial não provido.” (STJ - REsp: 1407723 RS 2013/0332129-2, Relator: 

Ministra Eliana Calmon, Data de Julgamento: 21/11/2013, T2 - Segunda 

Turma, Data de Publicação: DJe 29/11/2013).

 Assim, no caso dos autos, cuida-se de execução de título extrajudicial. 

Portanto, o arresto está amparado nos artigos 830 do Código de Processo 

Civil.

 Nessas circunstâncias, estando demonstrado que foram realizadas 

diversas tentativas para localizar a devedora, entendo que é possível 

deferir o arresto on line de valores depositados nas contas ou aplicações 

financeiras em nome da parte executada.

 Ante o exposto, defiro o pedido de fls. 68/69 para determinar arresto on 

line via BACENJUD de valores depositados nas contas ou aplicações 

financeiras em nome da parte executada.

Registro que a providência será cumprida de acordo com a regra do art. 

854 do Código de Processo Civil.

Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 06 de dezembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 226888 Nr: 15781-55.2016.811.0055

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILSON FOGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 22688.

Vistos,

Determinada a realização da penhora online via sistema BACENJUD, não 

foi localizado nenhum valor para ser bloqueado, estando neste sentido o 

demonstrativo retro juntado.

 Sendo assim, intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, indicar bens passíveis de penhora, cientificando-a que no silêncio a 

execução será suspensa por 01 ano, na forma do art. 921, § 1º, do 

Código de Processo Civil, sendo que neste período se suspenderá a 

prescrição.
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 Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens (não 

bastará novo pedido de BACENJUD, RENAJUD), determino desde já a 

suspensão sine die do feito, nos termos do § 2º do art. 921 do CPC, sendo 

que a partir daí começa a correr o prazo de prescrição intercorrente (§ 4º 

do art. 921 do CPC).

Cumpra-se.

 Tangará da Serra/MT, 10 de dezembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 154176 Nr: 2813-95.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COIMBRA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS REZENDE JÚNIOR - 

OAB:9059, DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALLARI REZENDE - 

OAB:6057, JACKSON NICOLA MAIOLINO - OAB:8326-E/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 154176.

 Vistos,

 O presente feito se encontra em fase de cumprimento de sentença.

 Após tentativas frustradas de intimação pessoal da parte executada (fls. 

68 e fls. 93v) para cumprir a sentença, às fls. 94 foi realizada sua 

intimação por edital.

 A Defensoria Pública, na qualidade de curadora especial, às fls. 99/100 

requereu a nulidade da citação, informando o endereço da parte 

executada, bem como postulou pelo deferimento da gratuidade da justiça.

 Às fls. 107 e fls. 116 foi novamente tentada a intimação pessoal da parte 

executada, no endereço informado pela Defensoria Pública, contudo, 

igualmente restaram frustradas.

 Às fls. 121/122 a parte exequente requereu o prosseguimento da ação, 

pugnando ainda pela penhora de valores pelo Bacenjud.

 É o necessário à análise e decisão.

 O art. 513 do Código de Processo Civil estabelece que o devedor será 

intimado para cumprir a sentença da seguinte forma:

“§ 2º O devedor será intimado para cumprir a sentença:

I - pelo Diário da Justiça, na pessoa de seu advogado constituído nos 

autos;

II - por carta com aviso de recebimento, quando representado pela 

Defensoria Pública ou quando não tiver procurador constituído nos autos, 

ressalvada a hipótese do inciso IV;

III - por meio eletrônico, quando, no caso do § 1o do art. 246, não tiver 

procurador constituído nos autos

IV - por edital, quando, citado na forma do art. 256, tiver sido revel na fase 

de conhecimento.

§ 3º Na hipótese do § 2o, incisos II e III, considera-se realizada a intimação 

quando o devedor houver mudado de endereço sem prévia comunicação 

ao juízo, observado o disposto no parágrafo único do art. 274.

§ 4º Se o requerimento a que alude o § 1o for formulado após 1 (um) ano 

do trânsito em julgado da sentença, a intimação será feita na pessoa do 

devedor, por meio de carta com aviso de recebimento encaminhada ao 

endereço constante dos autos, observado o disposto no parágrafo único 

do art. 274 e no § 3o deste artigo.

§ 5º O cumprimento da sentença não poderá ser promovido em face do 

fiador, do coobrigado ou do corresponsável que não tiver participado da 

fase de conhecimento”.

 Compulsando os autos, verifico que na fase de conhecimento, a parte 

executada foi citada pessoalmente, tendo sido declarada revel.

 Na fase de cumprimento de sentença, foi tentada sua intimação tanto no 

endereço em que ela foi citada (fls. 68), tanto nos endereços localizados 

no Siel e também no informado pela Defensoria Pública.

 Além disso, foi realizada sua intimação por edital.

 Desse modo, não procede o pedido de nulidade da intimação por edital 

requerida pela Defensoria Pública, pois, já haviam se esgotado as 

tentativas de intimação pessoal da parte executada.

 Ademais, somente a tentativa de intimação da parte executada no 

endereço constante dos autos já ensejaria a presunção de intimação, 

conforme § 2º, II e § 3º, do art. 513 do Código de Processo Civil, de modo 

que a intimação por edital era dispensada.

 Portanto, indefiro o pedido de nulidade da intimação formulado às fls. 

99/100, bem como de concessão da gratuidade da justiça à parte 

executada, uma vez que não restou demonstrada sua hipossuficiência.

 Defiro o pedido de penhora via BACENJUD formulado às fls. 121/122. 

Registro que a providência será cumprida de acordo com a regra do art. 

854 do Código de Processo Civil.

Às providências.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 06 de dezembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 154176 Nr: 2813-95.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COIMBRA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS REZENDE JÚNIOR - 

OAB:9059, DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALLARI REZENDE - 

OAB:6057, JACKSON NICOLA MAIOLINO - OAB:8326-E/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 154176.

Vistos,

Determinada a realização da penhora online via sistema BACENJUD, não 

foi localizado nenhum valor para ser bloqueado, estando neste sentido o 

demonstrativo retro juntado.

 Sendo assim, intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, indicar bens passíveis de penhora, cientificando-a que no silêncio a 

execução será suspensa por 01 ano, na forma do art. 921, § 1º, do 

Código de Processo Civil, sendo que neste período se suspenderá a 

prescrição.

 Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens (não 

bastará novo pedido de BACENJUD, RENAJUD), determino desde já a 

suspensão sine die do feito, nos termos do § 2º do art. 921 do CPC, sendo 

que a partir daí começa a correr o prazo de prescrição intercorrente (§ 4º 

do art. 921 do CPC).

Cumpra-se.

 Tangará da Serra/MT, 10 de dezembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 240024 Nr: 7821-14.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DORA VILHAGRA - ME, MARIA DORA 

VILHAGRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 240024.

Vistos,

Em atenção do pedido de fls. 71, procedi busca do endereço da parte 

executada junto ao Bacenjud, conforme extrato anexo.

 Assim, proceda-se a citação da parte executada nos endereços 

localizados.

 Às providências.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 10 de dezembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 283704 Nr: 12079-33.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOMPO SEGUROS S.A
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO BATISTA MENEGUCI PORTELA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEMMON VEIGA GUZZO - 

OAB:187.799/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 283704.

Vistos,

Em atenção do pedido de fls. 61, procedi busca do endereço da parte 

executada junto ao Bacenjud, conforme extrato anexo.

 Assim, proceda-se a citação da parte executada nos endereços 

localizados.

 Às providências.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 10 de dezembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 233516 Nr: 22315-15.2016.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERIEMA AVIAÇÃO AGRÍCOLA LTDA, JURACI 

CANDIDA SOBRINHO, EMANUELLE CANDIDA SOBRINHO, ANTONIO 

ROBERTO SOBRINHO JUNIOR, RAFAEL CANDIDO SOBRINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:MT20495/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 233516.

Vistos,

Em atenção do pedido de fls. 66, procedi busca do endereço da parte 

executada junto ao Bacenjud, conforme extrato anexo.

 Assim, proceda-se a citação dos executados Seriema Aviação Agrícola 

Ltda, Juraci Candida Sobrinho e Rafael Candido Sobrinho nos endereços 

localizados.

 Às providências.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 10 de dezembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 124988 Nr: 3970-11.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMÉRCIO E OFICINA MÉCANICA VOSS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEMENTES NOVA FRONTEIRA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHARLES FABIAN BALBINOT - 

OAB:11094/SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISMAR SANCHES 

LOPES - OAB:1708-B/MT, LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT

 Autos nº. 124988.

Vistos,

Considerando que não houve pagamento voluntário do débito pela parte 

executada, procedo a busca de valores por meio do sistema BACENJUD, 

conforme já deferido anteriormente.

Às providências.

 Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 06 de dezembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 124988 Nr: 3970-11.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMÉRCIO E OFICINA MÉCANICA VOSS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEMENTES NOVA FRONTEIRA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHARLES FABIAN BALBINOT - 

OAB:11094/SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISMAR SANCHES 

LOPES - OAB:1708-B/MT, LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT

 Autos n.º 124988.

Vistos,

Determinada a realização da penhora online via sistema BACENJUD, não 

foi localizado nenhum valor para ser bloqueado, estando neste sentido o 

demonstrativo retro juntado.

 Sendo assim, intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, indicar bens passíveis de penhora, cientificando-a que no silêncio a 

execução será suspensa por 01 ano, na forma do art. 921, § 1º, do 

Código de Processo Civil, sendo que neste período se suspenderá a 

prescrição.

 Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens (não 

bastará novo pedido de BACENJUD, RENAJUD), determino desde já a 

suspensão sine die do feito, nos termos do § 2º do art. 921 do CPC, sendo 

que a partir daí começa a correr o prazo de prescrição intercorrente (§ 4º 

do art. 921 do CPC).

Cumpra-se.

 Tangará da Serra/MT, 10 de dezembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 273827 Nr: 4142-69.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNA FRANCIELE MODENA, JOSÉ 

ARMANDO ARGENTA, NEIVA NOVELLO ARGENTA, GLOBAL AMBIENT 

INCORPORADORA E AGROPECUÁRIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ HENRIQUE BARBOSA 

MATIAS - OAB:21936/O

 Autos nº. 273827.

Vistos,

 Considerando que houve o comparecimento espontâneo dos executados 

não citados com a apresentação de embargos à execução, intime-se a 

parte exequente, por meio de seu advogado, para requerer o que 

entender direito, no prazo de 15 (quinze) dias, bem como para se 

manifestar acerca das petições de fls. 49/77.

Às providências.

Tangará da Serra-MT, 10 de dezembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 16454 Nr: 2740-46.2001.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ MARIANO BRIDI, ATIVOS S/A SECURITIZADORA 

DE CREDITOS FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS CIARINI, LUIZA RIBEIRO DOS 

SANTOS CIARINI, ATIVOS S/A SECURITIZADORA DE CREDITOS 

FINANCEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2619/MT, WALLACE ELLER MIRANDA - OAB:22.524MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2619/MT

 Autos nº: 16454.

 Vistos,

 Luiz Carlos Ciarini e outra, às fls. 2.232/2.237, opuseram embargos de 

declaração em face da decisão de fls. 2.231, aduzindo a existência de 

omissão, pois alega ser necessário condicionar a sucessão processual à 

juntada do instrumento de cessão de crédito.

 Alegaram ainda a existência de contradição ao deferir o pedido de 

inclusão do nome dos executados nos cadastros de inadimplentes, pois, 

às fls. 2.180/2.182, foram indicados bens imóveis à penhora.
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 Requereram a apreciação da petição de fls. 2.180/2.182.

 A parte embargada não se manifestou quanto aos embargos de 

declaração, conforme certidão de fls. 2.244.

 É o necessário à análise e decisão.

 Conheço dos embargos, eis que tempestivos (fls. 2.239).

 Quanto ao mérito, analisando detidamente os autos, concluo que os 

presentes embargos merecem ser parcialmente acolhidos.

 Merece acolhimento a alegação de omissão quanto à necessidade do 

credor apresentar o instrumento de cessão de crédito, para que possa 

ser realizada a sucessão processual do cessionário, razão pela qual, 

passo a suprir a omissão nos seguintes termos:

“Apesar do Banco do Brasil S.A. ter confirmado às fls. 2.218 à cessão do 

crédito à Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros, constato que 

não foi apresentado pelo cessionário o instrumento de cessão (art. 288 do 

Código Civil), sendo certo que somente assim estaria legitimado a exigir do 

devedor, com quem originariamente não tinha qualquer vínculo, o 

cumprimento da obrigação por ele pactuada.

 Nesse sentido:

‘PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. LEGITIMIDADE. CONDIÇÃO DA 

AÇÃO. CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DO INSTRUMENTO DA CESSÃO. 

LEGITIMIDADE ATIVA DO CESSIONÁRIO NÃO CONFIGURADA. ENDOSSO 

NÃO DEMONSTRADO. CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE 

NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. EFEITOS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 

SENTENÇA MANTIDA.

 1- Para propor ou contestar qualquer ação é pressuposto essencial que a 

parte tenha legitimidade, consoante dispõe o art. 3º do Código de 

Processo Civil. Essa condição deve estar presente na relação de direito 

material, que teria sido violada, fazendo surgir o conflito de interesses a 

ser dirimido pelo Judiciário. A legitimação ativa caberá ao titular do 

interesse afirmado na pretensão, e a passiva ao titular do interesse que 

se opõe ou resiste à pretensão.

2- A existência de cessão de crédito legitima a propositura da ação pelo 

cessionário, uma vez que, por meio do contrato de cessão de crédito, o 

credor de um direito ou de uma obrigação transfere a um terceiro sua 

posição patrimonial naquela relação jurídica.

3- Quanto à validade e eficácia da cessão de crédito, conforme dispõe o 

art. 288 do Código Civil, para ser eficaz em relação a terceiros, a cessão 

deve ser realizada por instrumento público ou particular e, ainda, observar 

as solenidades do § 1º do art. 654 do mesmo diploma.

4- Para legitimar o cessionário a ingressar em juízo buscando a satisfação 

de um crédito a ele cedido, basta a comprovação da cessão de crédito, 

mediante a exibição do instrumento de cessão (art. 288 do Código Civil). 

Sem o instrumento, não há que se falar em legitimidade ativa do 

cessionário.

5- A ausência de notificação do cedido relativamente à cessão do crédito 

levada a efeito não tem o condão de desconstituir a dívida, nem tampouco 

o contrato de cessão de crédito, tem apenas o escopo de desonerar o 

devedor em caso de pagamento ao credor originário. Logo, não afasta a 

legitimidade do cessionário para figurar no polo ativo de qualquer ação 

buscando a satisfação do crédito originariamente constituído.

6- Recurso conhecido e improvido’. (TJDF. Acórdão n.924395, 

20110310218026APC, Relator: Maria Ivatônia, Revisor: Silva Lemos, 5ª 

Turma Cível, Data de Julgamento: 02/03/2016, Publicado no DJE: 

07/03/2016).

Desse modo, determino que a intimação da cessionária Ativos S.A. 

Securitizadora de Créditos Financeiros para, no prazo de 15 dias, juntar o 

instrumento de cessão de crédito, sob pena de ser revogada sua 

sucessão processual.

Com a juntada do instrumento de cessão de crédito intime-se a parte 

executada para, caso queira, se manifestar”.

 A parte embargante alegou também a existência de contradição quanto ao 

deferimento do pedido de inclusão do nome dos executados nos 

cadastros de inadimplentes, pois, às fls. 2.180/2.182, foram indicados 

bens imóveis à penhora.

 Com efeito, inexiste a alegada contradição, pois, conforme alegou o 

próprio embargante, apenas foram indicados bens à penhora, de modo 

que a penhora ainda não foi concretizada, não estando, dessa forma, a 

execução garantida.

 O § 4º do art. 782 do Código de Processo Civil estabelece que a inscrição 

do nome do executado em cadastros de inadimplentes será cancelada 

imediatamente se for efetuado o pagamento, se for garantida a execução 

ou se a execução for extinta por qualquer outro motivo.

 Assim, considerando que a execução ainda não está garantida, a decisão 

de fls. 2.231 não merece qualquer reparo nesse sentido.

 A parte embargada alegou ainda a existência de omissão quanto à 

ausência de apreciação da petição de fls. 2.180/2.182.

 Pois bem. Considerando que ainda não houve pronunciamento judicial 

acerca da referida petição, passo a apreciá-la nos seguintes termos:

“Na petição de fls. 2.180/2.182 a parte executada requer seja 

oportunizada a apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença 

independente de penhora, nos termos do atual Código de Processo Civil 

ou, caso seja entendido que os autos devam tramitar sob a antiga 

sistemática processual, indicou dois bens imóveis à penhora, a fim de que 

seja lavrado o auto de penhora e seja possibilitada a apresentação de 

impugnação ao cumprimento de sentença.

Compulsando os autos, verifico que os executados Luiz Carlos Ciarini e 

Luiza Ribeiro dos Santos Ciarini foram intimados ainda na vigência do CPC 

de 1973 para o pagamento da obrigação.

 Assim, considerando que a intimação para o pagamento voluntário 

aconteceu sob a vigência do CPC de 1973, o prazo para apresentar a 

impugnação deve ser o previsto no art. 475-J do Código revogado. Nesse 

sentido:

‘AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA. LEI APLICÁVEL. CPC 1973. CPC 2015. PAGAMENTO 

VOLUNTÁRIO E PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO COMO UMA ÚNICA ETAPA 

DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRAZO EM DIAS CORRIDOS, SEGUNDO 

O CPC DE 1973. DECISÃO REFORMADA. 1. Considera-se uma única fase 

processual a intimação para pagamento voluntário e o prazo para 

impugnação ao cumprimento de sentença. Dessa forma, iniciando-se o 

prazo para pagamento sob a vigência do CPC de 1973, o termo inicial para 

apresentação de impugnação será o previsto no art. 475-J. 2. 

Aplicando-se o CPC de 1973 o prazo deve ser contado em dias corridos. 

3. Recurso conhecido e provido’.

 (TJDF. Acórdão n.1067732, 07121259420178070000, Relator: Sebastião 

Coelho 5ª Turma Cível, Data de Julgamento: 14/12/2017, Publicado no DJE: 

23/01/2018).

 Assim, após a regularização da sucessão processual em razão da 

cessão de crédito, intime-se a parte credora para, no prazo de 15 dias, 

manifestar-se acerca dos bens oferecidos à penhora pela parte 

executada às fls. 2.180/2.182.

Havendo concordância, lavre-se o auto de penhora, devendo a parte 

executada ser intimada, na pessoa de seu advogado, podendo oferecer 

impugnação, querendo, no prazo de quinze dias corridos, conforme previa 

o art. 475-J, § 1º, do CPC/73”.

 Ante o exposto, colho em parte os embargos de declaração de fls. 2.232, 

apenas para suprir as omissões acima indicadas.

 No mais, cumpra-se a decisão de fls. 2.231, observando-se as omissões 

supridas na presente decisão.

 Por fim, determino a intimação do exequente Luiz Mariano Bridi para que, 

no prazo de 15 dias, diga quanto ao prosseguimento do cumprimento de 

sentença em relação aos honorários de sucumbência, devendo, para 

tanto, apresentar memória atualizada do cálculo, bem como indicar bens 

do devedor passíveis de penhora.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 10 de dezembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 119413 Nr: 9345-27.2009.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURO RICARDO EIDT, LUCIANA DE SOUZA EIDT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ QUATRIN - OAB:10537/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO ATHALA DE 

OLIVEIRA SHCAIRA - OAB:MT20495/A

 Autos nº: 119413.

 Vistos,

 Às fls. 467 foram homologados os cálculos de fls. 429/461 e determinada 

a intimação da parte autora para informar quanto ao prosseguimento do 

feito.

 Às fls. 469/470 a parte autora requereu sejam considerados os cálculos 
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de fls. 336/349.

 A parte requerida, às fls. 472/473 e fls. 474 requereu a suspensão do 

processo até a solução definitiva sobre as matérias que são objeto destes 

autos, pelo STJ no REsp n. 1.319.232, que foi suscitada pelas 

Reclamações nº 36068/RS e nº 36.080.

 Às fls. 481/482 a parte autora impugnou o pedido de suspensão da ação, 

alegando a inexistência de identidade entre as matérias, bem como 

requereu o prosseguimento da ação, com a intimação da parte requerida 

para pagar o débito.

 Às fls. 484/485 a parte autora informou que cedeu os créditos ao Sr. Luiz 

Quatrin, requerendo a sucessão no polo ativo da ação. Juntou o 

instrumento particular de cessão de crédito às fls. 486/487.

 É o necessário à análise e decisão.

 Não merece ser acolhido o pedido de fls. 469/470, para que sejam 

considerados os cálculos de fls. 336/349, uma vez que às fls. 464 a parte 

autora já havia manifestado concordância com os cálculos apresentados 

pelo perito judicial, ocorrendo assim, a preclusão lógica.

 Ademais, os cálculos de fls. 429/461, elaborados pelo perito judicial, 

foram homologados às fls. 467, cuja decisão não foi objeto de interposição 

de recurso pelas partes, operando-se, assim, a preclusão consumativa.

 Portanto, indefiro o pedido de fls. 469/470.

 Quanto ao pedido de suspensão do processo, formulado pela parte 

requerida, tenho que merece acolhimento, pois a presente ação também 

visa à devolução das diferenças pagas nas Cédulas de Crédito Rural, com 

indexação aos índices de caderneta de poupança, no mês de março de 

1990, estando, portanto, estritamente relacionada com a ACP 

0008565-28.1994.4.014.03400 e RESP nº 1.319.232/DF.

 Nesse sentido:

 “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO 

ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. 

SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. 

NECESSIDADE. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA.

1. É necessária a suspensão integral do cumprimento provisório da 

sentença proferida na Ação Civil Pública n. 94.008514-1, porque o efeito 

suspensivo conferido ao EREsp n. 1.319.232/DF - no qual se discute o 

índice de correção monetária a ser fixado para determinação do quantum 

a ser executado - obsta o trâmite da execução individual da sentença 

proferida na ação coletiva. Precedentes

 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1745372/RS, 

Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 

04/10/2018, DJe 17/10/2018).

 Ante o exposto, determino a suspensão da ação até o julgamento dos 

Embargos de Divergência no REsp nº 1.319.232/DF ou até a cassação do 

efeito suspensivo que lhe foi atribuído.

 Por fim, quanto à alegação de cessão de crédito pela parte autora ao Sr. 

Luiz Quatrin, constato que o instrumento particular de cessão apresentado 

às fls. 486/487 se refere a créditos oriundos do processo código nº 

59581 em trâmite na 5ª Vara Cível desta Comarca.

 Assim, considerando que a cessão de crédito não diz respeito aos 

valores almejados nos presentes autos, indefiro o pedido de fls. 484/485.

 Às providências.

 Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 10 de dezembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 177001 Nr: 19057-65.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FVS, ANA MARLENE DA SILVEIRA VINHAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ICATU SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANESSA CORREIA FRANCHINI 

VIEIRA - OAB:10.907/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT13431/B, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA 

- OAB:8.184-A/MT

 Autos nº: 177001.

 Vistos,

 Intime-se a parte requerida para, no prazo de 15 dias, se manifestar 

quanto ao pedido de fls. 228.

 Após, conclusos.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 10 de dezembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 155675 Nr: 4298-33.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILSON DOS SANTOS ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ LUIZ PIZZATTO, DELSI LUIZ PIZZATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LINDOLFO ALVES DA COSTA - 

OAB:4366/MT, SUZAN MICHELLY COELHO FERNANDES HACHBARDT - 

OAB:OAB/MT:12771

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIAS HORÁCIO DA SILVA - 

OAB:4.816 OAB/MT

 Autos nº: 155675.

 Vistos,

 Em atenção à petição de fls. 352/353, intime-se a parte exequente para, 

no prazo de 15 dias, esclarecer se pretende a penhora do crédito no rosto 

dos autos do processo de inventário ou se pretende proceder à 

habilitação do crédito no processo de inventário.

 Esse esclarecimento se faz necessário porque a habilitação de crédito 

cabe ao Juízo do inventário, e não ao juízo desta execução, sendo 

possível apenas a este juízo a determinação de penhora no rosto dos 

autos de inventário. Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONFISSÃO DE DÍVIDA 

– ALEGAÇÃO DE QUE A DÍVIDA É ORIUNDA DE AGIOTAGEM – AUSÊNCIA 

DE COMPROVAÇÃO DO ALEGADO – JUROS DE 1% AO MÊS – 

INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS – CERCEAMENTO DE 

DEFESA – INOCORRÊNCIA – PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS DE 

INVENTÁRIO – POSSIBILIDADE – SITUAÇÃO DIVERSA DE HABILITAÇÃO 

DE CRÉDITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há 

nulidade na decisão por cerceamento de defesa em virtude do 

indeferimento de produção de provas (testemunhal, depoimento pessoal, 

perícia, etc.), pois verificou-se nos autos, diante do contexto 

fático-probatório, não haver sequer indícios de que a dívida foi contraída 

pela prática de agiotagem. Pelo contrário, os termos do contrato de 

confissão de dívida não demonstram tal situação. O juízo competente para 

deferir a habilitação ou não do crédito, no inventário, é o juízo do 

inventário, e não o juízo da execução, sendo possível a este determinar a 

penhora no rosto dos autos sobre imóvel que compõe o acervo 

sucessório, por integrar a herança do herdeiro/devedor, resguardada a 

cota-parte dos demais herdeiros, por ocasião de eventual expropriação”. 

(TJMS. Apelação n. 0000482-78.2015.8.12.0044, Sete Quedas, 4ª Câmara 

Cível, Relator (a): Des. Amaury da Silva Kuklinski, j: 29/10/2018, p: 

31/10/2018).

 Assim, caso a parte exequente pretenda a penhora no rosto dos autos de 

inventário, desde já defiro o pedido, devendo a penhora recair 

exclusivamente sobre o quinhão que couber aos executados José Luiz 

Pizzatto e Delsi Luiz Pizzatto.

 Caso a parte exequente pretenda a habilitação do crédito no processo de 

inventário, o pedido deverá ser formulado diretamente ao juízo do 

inventário, nos termos do art. 642 do Código de Processo Civil.

 Às providências.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 10 de dezembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 290990 Nr: 17821-39.2018.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANILO OLIVEIRA BARBOSA PARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:5.835-A/MT

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039412/12/2018 Página 324 de 855



 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 290990.

 Vistos,

Devido o lapso temporal da suspensão do processo requerido às fls. 21 já 

ter se exaurido, intime-se a parte Requerente para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar-se nos autos, sob pena de indeferimento da 

inicial.

 Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 07 de dezembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 158517 Nr: 7111-33.2013.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PARECIS MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANE PADILHA KELLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO ROSALINO BREDA - 

OAB:14687, MICHEL ANTONIO BREDA - OAB:16.990-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 158517.

Vistos,

Defiro a inclusão do nome da Executada nos cadastros de inadimplentes, 

nos termos do disposto no art. 782, § 3º do Código de Processo Civil.

Para tanto, expeça-se ofício aos cadastros de inadimplentes, para que 

incluam o nome da Executada em seus bancos de dados.

Após, intime-se a parte Exequente para requerer o que entender de 

direito, no prazo de 15 (quinze) dias, cientificando-a que no silêncio o 

processo será suspenso por 01 ano, na forma do art. 921, § 1º, do Código 

de Processo Civil, sendo que neste período se suspenderá a prescrição.

 Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens, 

determino desde já o arquivamento do feito sine die, nos termos do § 2º do 

art. 921 do CPC, sendo que a partir daí começa a correr o prazo de 

prescrição intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC).

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 07 de dezembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 123147 Nr: 2186-96.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILSON MALAQUIAS DA SILVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT, MARCO ANTONIO DE MELLO - OAB:13188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT-19.081-A, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 Autos nº: 123147.

 Vistos,

 Tendo em vista a petição de fls. 335/337, diligencie a Sra. Gestora quanto 

a existência de valores nas contas judiciais vinculadas aos presentes 

autos.

 Após, novamente conclusos para decisão.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 07 de dezembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 179219 Nr: 21289-50.2014.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POSTO TANGARÁ LTDA, FÁBIO RIBEIRO DE 

SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TAIRO DOMINGOS DARTORA - 

OAB:OAB/MT 16.917

 Autos nº: 179219.

.

 Vistos,

 Defiro o pedido de penhora via BACENJUD, sendo desnecessário o 

credor diligenciar na localização de bens passíveis de constrição, pois o 

dinheiro prevalece na ordem do artigo 835 do Código de Processo Civil. 

Registro que a providência será cumprida de acordo com a regra do art. 

854 do Código de Processo Civil.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 06 de dezembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 179219 Nr: 21289-50.2014.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POSTO TANGARÁ LTDA, FÁBIO RIBEIRO DE 

SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TAIRO DOMINGOS DARTORA - 

OAB:OAB/MT 16.917

 Autos n.º 179219.

Vistos,

Determinada a realização da penhora online via sistema BACENJUD, foi 

efetuado o bloqueio de valor ínfimo, conforme comprovante retro juntado, 

não havendo razão para manter o bloqueio de tal importância, haja vista 

que nenhuma satisfação efetiva trará à parte exequente.

 Sendo assim, nesta data estou realizando o desbloqueio da pequena 

importância penhorada.

 Por fim, determino que a parte exequente seja intimada para requerer o 

que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, devendo indicar 

bens passíveis de penhora, cientificando-a que no silêncio a execução 

será suspensa por 01 ano, na forma do art. 921, § 1º, do Código de 

Processo Civil, sendo que neste período se suspenderá a prescrição.

 Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens, 

determino desde já a suspensão sine die, nos termos do § 2º do art. 921 

do CPC, sendo que a partir daí começa a correr o prazo de prescrição 

intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC).

Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 10 de dezembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 147939 Nr: 7783-75.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA BMC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARLOS DOMINGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA CINTRA RASCHEJA - 

OAB:15625

 Autos nº. 147939.

Vistos,

Em atenção do pedido de fls. 246, procedi busca do endereço da parte 

executada junto ao Bacenjud, a qual restou frutífera, conforme extrato 

anexo.

 Assim, expeça-se novo mandado de penhora no endereço obtido junto ao 

Bacenjud, que se encontra destacado/sublinhado.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 10 de dezembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 154283 Nr: 2914-35.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSPORTADORA FLECHA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. N. COSTA &CIA LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO CALETTI DEON - 

OAB:8447-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BAPTISTA DE 

GUIMARÃES NETO - OAB:PR:46.584, PAMERA EMANUELE RIEGEL - 

OAB:PR:49.383, ROGÉRIO ERNESTO GRENZEL - OAB:PR:36164

 Autos nº: 154283.

 Vistos,

Recebo o pedido de cumprimento de sentença formulado às fls. 251/256. 

Proceda-se a conversão da ação, conforme dispõe o artigo 348 da CNGC.

Nos termos do art. 523 do Código de Processo Civil, determino que a parte 

devedora seja intimada para pagar o débito, no prazo de 15 dias, 

acrescido de custas, se houver, devendo a intimação observar a regra do 

§ 2º do art. 513 do Código de Processo Civil.

 Fica a parte devedora advertida que, não ocorrendo pagamento voluntário 

no prazo assinalado acima, o débito será acrescido de multa de 10% (dez 

por cento) e, também, de honorários advocatícios de também 10% (dez 

por cento), sendo certo que, efetuado o pagamento parcial, a multa e os 

honorários incidirão sobre o restante.

 Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, fica desde já 

determinada a utilização do sistema BACENJUD para busca de dinheiro, 

sendo desnecessário o credor diligenciar na localização de bens 

passíveis de constrição, pois o dinheiro prevalece na ordem do artigo 835 

do Código de Processo Civil. Registro que a providência será cumprida de 

acordo com a regra do art. 854 do Código de Processo Civil.

 Sendo esta inexitosa, fica a parte exequente desde já advertida de que o 

processo será suspenso por 01 ano, na forma do art. 921, § 1º, do Código 

de Processo Civil, sendo que neste período se suspenderá a prescrição.

 Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens, 

determino desde já a suspensão sine die do processo, nos termos do § 2º 

do art. 921 do CPC, sendo que a partir daí começa a correr o prazo de 

prescrição intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC).

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 07 de dezembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 64613 Nr: 6111-08.2007.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO MIRANDA DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIVINO JOSE DE MATOS ME, SULINA 

SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIR BATISTA DAS VIRGENS - 

OAB:14004/MT, ZILMA APARECIDA GONÇALVES - OAB:5150-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO RAMOS 

PEREDA SILVEIRA - OAB:282785/SP, JOÃO CARLOS SILVEIRA - 

OAB:52.052-SP, JUAN DANIEL PERON - OAB:7635/MT

 Autos nº: 64613.

 Vistos,

 Trata-se de cumprimento de sentença proposto por Antônio Miranda de 

Barros em face de Divino José de Matos – Me e Sulina Seguradora S/A, 

ambos já qualificados.

 Às fls. 252/257 o exequente pugnou pelo cumprimento de sentença.

 Às fls. 258 foi determinada a intimação da parte executada para pagar o 

débito, no entanto, a parte executada permaneceu inerte, conforme 

certidão de fls. 260.

 Às fls. 261/275 o executado Divino José de Matos – Me requereu o 

chamamento do IRB (Instituto de Resseguros Brasil) para integrar a lide na 

qualidade de litisconsórcio passivo necessário.

 Intimados para se manifestarem, o exequente e a executada Sulina 

Seguradora S/A permaneceram inertes, conforme certidão de fls. 279.

É o necessário à análise e decisão.

 Pois bem. Analisando detidamente os autos, verifico que o executado 

Divino José de Matos – Me às fls. 261/275, requer a alteração da relação 

jurídica processual originária com o chamamento ao processo do Instituto 

de Resseguros Brasil, o que desde já, consigno que não é admitido em 

fase de cumprimento de sentença, tendo em vista que nesta fase do 

processo tem por escopo apenas a satisfação da obrigação constituída 

pela sentença. Nesse sentido, inclusive, é o entendimento do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

 “RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – MODIFICAÇÃO DAS BASES DO TÍTULO 

EXECUTIVO JUDICIAL – IMPOSSIBILIDADE – COISA JULGADA – 

CHAMAMENTO DE TERCEIROS AO PROCESSO – PROCEDIMENTO QUE 

NÃO ENCONTRA ESPAÇO NA FASE DE EXECUÇÃO – DECISÃO MANTIDA 

– RECURSO DESPROVIDO I - Está alicerçado na jurisprudência pátria que, 

o chamando ao processo encontra cabimento apenas no processo de 

conhecimento, no procedimento comum, ou seja, não encontra espaço no 

processo de execução. II - A execução em curso, advém de título 

executivo judicial, resultado da sentença de procedência em ação de 

cobrança manejada pelo agravado, de modo que, admitir qualquer 

abatimento da dívida, em sede de cumprimento de sentença, importaria em 

indevida modificação da coisa julgada. (TJ-MT, Agravo de Instrumento 

1002087-02.2018.8.11.0000, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, 

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em: 25/07/2018, 

Publicado em: 25/07/2018) (Original sem grifo)

 Assim, não tendo o Instituto de Resseguros Brasil integrado o polo 

passivo da ação na fase de conhecimento e consequentemente, 

condenado solidariamente com a parte requerida, não há que se falar em 

obrigação de responder pela condenação. Nesse sentido os julgados ora 

colacionados:

 “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. 

RESSEGURADORA. LITISDENUNCIADA. RESPONSABILIDADE 

RECONHECIDA NA SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. 

POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO DIRETA. PRECEDENTES DO STJ. VALOR 

DEVIDO. PERCENTUAL CONSTANTE DA APÓLICE SOBRE O RISCO 

CONCRETIZADO. No caso em análise, IRB BRASIL RESSEGUROS S.A. é 

responsável pelo pagamento do valor devido, uma vez que integrou a fase 

de conhecimento e foi condenada, na lide secundária, a arcar com o valor 

da indenização, observado o limite previsto em apólice. Assim, a execução 

direta em face da resseguradora está calcada na coisa julgada, bem como 

na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1170057, REsp 

98.392/RJ, REsp 649.184/SP e AgRg no Ag 1386596/MS). O valor previsto 

na apólice deve ser atualizado monetariamente até a data de pagamento, o 

que reflete mera recomposição do valor da moeda. Considerando que a 

responsabilidade de IRB BRASIL RESSEGUROS S.A., a título de resseguro, 

é de 87%, da quantia a ser paga pela agravante deve a indenização ser 

equivalente a 87% do risco concretizado (o total da condenação).” (TJ-DF, 

Agravo de Instrumento 07009255620188070000, Relator (a): ESDRAS 

NEVES, 6ª Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Data de 

Publicação: 10/05/2018) (Original sem grifo)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE 

TRÃNSITO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESSEGURO. A seguradora é 

a responsável pelo pagamento da indenização. Mantido o indeferimento do 

prosseguimento do cumprimento de sentença contra o IRB. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO IMPROVIDO.” (TJ-RS, Agravo de Instrumento Nº 

70070465208, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Bayard Ney de Freitas Barcellos, Julgado em 05/10/2016) (Original 

sem grifo)

 Ante o exposto, indefiro o pedido formulado pelo executado Divino José 

de Matos – Me às fls. 261/275.

Por conseguinte, diante da certidão de fls. 260, intime-se a parte 

exequente para que seja realizada a atualização do débito, bem como 

inclua a multa de 10% e honorários advocatícios de 10% fixados pela 

decisão de fls. 258.

 Feito isto, voltem-me os autos conclusos.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 11 de dezembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 27266 Nr: 502-15.2005.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMERCIAL V. L. DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAUDILINO PASQUALETTO, JOSÉ 

GONÇALVES CAPUCHO, MARIKO TANOUE CAPUCHO, OSVALDO 

BOTELHO DE CAMPOS NETO, GABRIEL RAIMUNDO DE FREITAS, IVANILDE 

PEREIRA DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISA FLUMIAN PIRES DE SALES 

- OAB:7354/MT, FRANCISMAR SANCHES LOPES - OAB:1708-B/MT, 

HELOÍSA PEIXOTO ALMEIDA DE OLIVEIRA - OAB:OAB/GO 49.689, 

LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADENILSON SEVERINO 

MARTINS - OAB:9807/MT, DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO TANGARÁ 

DA SERRA - OAB:, DONIZETI LAMIM - OAB:4449-B/MT, LINDOLFO 

ALVES DA COSTA - OAB:4366/MT, MARCELO BARBOSA DE FREITAS - 

OAB:OAB/MT 10055

 Autos nº. 27266.

Vistos,

 Como o feito envolve, também, suposta fraude de registro imobiliário, 

dê-se vista ao M. Público para manifestação, voltando-me a seguir 

novamente conclusos para decisão.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 11 de dezembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 277857 Nr: 7306-42.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TIAGO RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO 

BRASIL, BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ HENRIQUE BARBOSA 

MATIAS - OAB:21936/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 277857.

Vistos,

Trata-se de ação de cobrança securitária c/c indenização por danos 

morais e pedido de tutela de urgência ajuizada por Tiago Ribeiro em 

desfavor de Companhia de Seguros Aliança do Brasil e Banco do Brasil 

S/A, todos qualificados.

 Alega a parte Requerente que é agricultora e emitiu, em junho de 2016, 

Cédula Rural Pignoratícia em favor do segundo Requerido, com vencimento 

em setembro de 2017.

Aduz que o crédito concedido destina-se ao custeio da lavoura de soja 

nos imóveis Agrícola Elo Verde, matrícula 4.864, área 373,50 e Agrícola 

Elo Verde, matrícula 4.961, área 250,00, localizadas na zona rural no 

município de Brasnorte/MT.

Segue narrando que na Cédula Rural consta autorização para o banco 

Requerido contratar seguro de bens vinculados, dentro da apólice de 

seguro automático de penhor rural que tem com a primeira Requerida.

Afirma o Requerente que após superadas todas as etapas de plantio, 

crescimento, desenvolvimento e maturação das plantas de soja, estando o 

produto terminado, houve excesso de chuva, vindo os grãos a apodrecer 

nas áreas alagadas.

Sustenta que realizados todos os procedimentos para análise da lavoura, 

a seguradora Requerida informou a negativa em indenizar os sinistros.

Isto posto, pugna a Requerente pela condenação dos Requeridos ao 

pagamento do prêmio devido, bem como indenização por danos morais.

Em sede de tutela antecipa, requer a Requerente que o banco Requerido 

exclua o seu nome dos órgãos de proteção ao crédito ou se abstenha de 

incluir.

Requer a inversão do ônus da prova e a concessão dos benefícios da 

justiça gratuita.

Instruiu a inicial com os documentos de fls. 28/58.

Às fls. 59 foi determinada a emenda da inicial para que a Requerente 

adequasse o valor da causa, informando o valor pretendido a título de 

danos morais, bem como comprovasse o estado de hipossuficiência.

Às fls. 61/68 a Requerente adequou o valor da causa, atribuindo a mesma 

o valor de R$ 823.815,25, bem como juntou declaração de imposto de 

renda, reiterando o pedido de assistência judiciária gratuita.

Às fls. 69 foi indeferido o pedido de gratuidade de justiça, tendo a parte 

Requerente interposto embargos de declaração às fls. 71/74.

Às fls. 76/81 a parte Requerente apresentou aditamento à inicial, para 

prorrogação das parcelas vencidas.

Os embargos de declaração foram rejeitados às fls. 83/84, tendo a parte 

Requerente informado às fls. 86/98 a interposição de Agravo de 

Instrumento.

Às fls. 99/100 foi noticiada a concessão de efeito suspensivo para 

determinar a suspensão dos efeitos da decisão agravada.

Às fls. 102 foi determinada a suspensão do presente feito até o 

julgamento final do recurso, tendo a parte Requerente interposto embargos 

de declaração, às fls. 104/105, pugnando pela regular tramitação do feito.

É o necessário à análise e decisão.

Conheço dos embargos, eis que tempestivos, conforme certidão de fls. 

108.

No mérito, os presentes embargos merecem acolhimento, para aclarar o 

vício suscitado, haja vista a concessão de efeito suspensivo no Agravo 

de Instrumento da decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, 

razão pela qual passo à análise da petição inicial.

Inicialmente, recebo o aditamento da inicial de fls. 76/81.

Ademais, determino a retificação junto ao distribuidor do valor atribuído à 

causa, conforme fls. 62/vº, devendo ser também corrigida a capa dos 

autos.

Quanto à antecipação de tutela, consigno que as tutelas em si, sofreram 

diversas alterações e inovações trazidas pelo Novo Código de Processo 

Civil (Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015).

Uma dessas modificações se trata da tutela provisória, que compreende a 

tutela de urgência, regulada nos artigos 300 a 310, e a tutela de evidência, 

disciplinada no artigo 311, ambos do Novo Código de Processo Civil.

 Por sua vez, a tutela de urgência, pela sua natureza jurídica, classifica-se 

em tutela cautelar ou tutela antecipada (satisfativa), sendo possível o seu 

requerimento em procedimento autônomo ou em caráter incidental.

In casu, a parte Requerente pugnou pela concessão da tutela de urgência 

de forma incidental, consistente no pedido de tutela antecipada para 

determinar que o banco Requerido exclua o seu nome dos cadastros de 

proteção ao crédito ou se abstenha de incluir.

O art. 300 do Código de Processo Civil disciplina dois pressupostos para a 

concessão da tutela de urgência (cautelar ou antecipatória), 

consubstanciado na probabilidade do direito, perigo de dano (satisfativa) e 

no risco ao resultado útil do processo (assecuratório). Segundo o 

ensinamento de Cassio Scarpinella Bueno:

 “A concessão da Tutela Provisória de Urgência pressupõe: a) 

probabilidade do direito e b) perigo de dano ou o risco do resultado útil do 

processo (art. 300, caput). O magistrado pode exigir prestação de caução 

dos danos a serem suportados pelo requerido, ressalvada, 

expressamente, a situação do hipossuficiente economicamente (art. 300, 

§ 1º)”. (BUENO, Cassio Scarpinella. Novo Código de Processo Civil 

Anotado. São Paulo: Saraiva, 2015. p.24).

Portanto, consoante se extrai do artigo 300 do Código de Processo Civil, 

os requisitos para a concessão da tutela de urgência, são: probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

In casu, não restou conferida a probabilidade do direito, tendo em vista 

que, a priori, não é possível verificar a indevida inscrição do nome da 

parte Requerente nos cadastros de proteção ao crédito, posto que a 

simples discussão contratual não autoriza a concessão da tutela para tal 

finalidade.

Aliás, mesmo estando em juízo de cognição sumária, faço questão de 

destacar algumas disposições das Condições Gerais do Seguro 

Automático de Penhor Rural, as quais pude verificar no endereço 

e l e t r ô n i c o 

https://www.bbseguros.com.br/seguradora/images/condicoes-gerais-pen

hor-rural-29012014_tcm704-104264.pdf, devendo ser destacado que a 

parte Requerente não juntou a apólice do seguro contrato, razão pela qual 

tive que me recorrer à rede mundial de computadores. Eis algumas 

disposições que considero importante destacar:

 “CLÁUSULA 6 - BENS SEGURADOS

 6.1. São obrigatoriamente segurados os bens dados em garantia de 

operações de crédito rural, a saber:

 a) produtos agropecuários colhidos, abatidos, beneficiados, 

transformados ou não, entendidos como produtos agropecuários colhidos, 

os que estejam fora do campo de cultivo;
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 (...)

 6.1.1. Entende-se como “produtos colhidos” aqueles que estejam fora do 

campo de cultivo, em local adequado, dispostos de acordo com as 

recomendações técnicas cabíveis, possibilitando devidamente a 

quantificação.

 (...)

 CLÁUSULA 7- BENS NÃO COMPREENDIDOS NO SEGURO

 7.1. Este seguro não cobre:

 (...)

 c) lavouras e plantações em pé e respectivos produtos não colhidos;”

Conforme se verifica, salvo melhor juízo, há previsão expressa de 

exclusão de cobertura para as plantações ainda não colhidas, sendo 

certo que a natureza aleatória do contrato de seguro, tal como determino o 

art. 757 do Código Civil, faz com que a cobertura seja estrita aos riscos 

predeterminados, daí decorrendo a máxima “risco não contratado é risco 

não assumido”.

 Assim, mais uma vez registrando que me valho agora de cognição 

sumária, entendo que não estão preenchidos os requisitos necessários 

para a concessão da tutela postulada, notadamente a plausibilidade do 

direito invocado, devendo ser destacado que a suposta abusividade das 

negativações, segundo a parte Requerente, é decorrente da negativa de 

cobertura securitária que provocou a assumida mora.

Dessa forma, como a parte Requerente, salvo melhor juízo, não preencheu 

os requisitos cumulativos previstos no art. 300 do Código de Processo 

Civil, notadamente a probabilidade do direito, entendo que deve ser 

indeferida a tutela requerida.

 Ante o exposto, indefiro a tutela de urgência postulada, ante a ausência 

dos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil.

Nos termos do art. 334 do Código de Processo Civil, designo audiência de 

tentativa de conciliação para o dia 12 de fevereiro de 2019, às 13h, a ser 

realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos, devendo as partes 

comparecer acompanhadas de seus respectivos advogados ou pela 

Defensoria Pública, conforme determina o art. 334, §9º, do mesmo Diploma 

Processual.

 Intime-se a parte Requerente da designação da audiência acima na 

pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, do CPC).

Cite-se e intime-se a parte Requerida, advertindo-a que o prazo para 

contestação (de quinze dias úteis) será contado de acordo com a regra 

dos incisos I, II e III do art. 335 do Código de Processo Civil, conforme o 

caso.

Registro que as partes devem ser cientificadas que o comparecimento na 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 

por meio de procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir), sendo certo que a ausência injustificada será 

considerada ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionada com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa, nos termos do art. 334, § 8º, do CPC.

 Não obtida a composição ou não comparecendo qualquer das partes na 

audiência, nos termos do art. 335, inciso I, do CPC, iniciar-se-á o prazo 

para contestação. Quedando-se o requerido inerte, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, conforme art. 344 

do CPC.

Na hipótese de a parte requerida alegar em sua contestação fato 

impeditivo, modificativo, extintivo do direito do autor ou quaisquer das 

matérias mencionadas no art. 337 do CPC, intime-se a parte Requerente 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme 

preceituam os artigos 350 e 351 do CPC.

Por fim, indefiro o pedido de inversão do ônus da prova, eis que não 

houve a demonstração da hipossuficiência técnica da parte Requerente 

em relação à parte Requerida, ou seja, qual seria sua dificuldade em 

produzir as provas, inexistindo ainda demonstração da probabilidade do 

direito, conforme acima fundamentado, sendo certo que estes requisitos 

são cumulativos.

Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 10 de dezembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 297070 Nr: 22545-86.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAMBERTO PEDROSO DE BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:5.835-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 297070.

 Vistos,

Trata-se de pedido de cumprimento de mandado de apreensão oriundo de 

ação de busca e apreensão, requerido por Bradesco Administradora de 

Consórcios LTDA em face de Jamberto Pedroso de Barros, nos moldes 

autorizado pelo § 12 do art. 3º do Decreto-Lei n.º 911/69 (incluído pela Lei 

13.043/2014).

 A parte Requerente informa que tramita na 4ª Vara Especializada em 

Direito Bancário da Comarca de Cuiabá – MT, ação de busca e apreensão 

em face da parte Requerida, tendo sido deferida naqueles autos a medida 

liminar de busca e apreensão do veículo descrito na inicial, conforme 

decisão juntada às fls. 12.

Aduz que o veículo foi localizado em Tangará da Serra – MT e, com 

amparo no § 12 do art. 3º do Decreto-Lei n.º 911/69, requer o cumprimento 

da liminar nesta Comarca.

A parte Requerente instruiu o pedido com cópia da inicial (fls. 09/11) e da 

decisão que deferiu a liminar na ação de busca e apreensão em trâmite na 

Comarca de Cuiabá/MT, conforme fls. 12.

Diante disso, defiro a busca e apreensão, conforme pretendido pela parte 

Requerente, depositando o bem em mãos da pessoa por essa indicada 

(fls. 04/vº).

Cumpra-se, servindo-se a cópia deste como mandado.

 Tangará da Serra-MT, 10 de dezembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 269812 Nr: 840-32.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA FEDERAL 1ª VARA MATO GROSSO-MT, 

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGER CESAR DE LIMA MANZANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO PEREIRA DE 

CASTRO - OAB:4238-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 269812.

 Vistos,

Intime-se novamente a parte Requerente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, comprovar o pagamento referente às diligências do Sr. Oficial de 

Justiça, conforme certidão de fls. 31.

Decorrido o prazo sem o recolhimento, dê-se ciência ao Oficial de Justiça 

para, querendo, adotar as providências necessárias para o recebimento 

do valor.

Após, considerando que o ato deprecado foi devidamente cumprido, 

devolva-se a missiva com as baixas, anotações e homenagens de estilo.

Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 10 de dezembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 280437 Nr: 9354-71.2018.811.0055

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRUNA FRANCIELE MODENA, JOSÉ ARMANDO 

ARGENTA, NEIVA NOVELLO ARGENTA, GLOBAL AMBIENT 

INCORPORADORA E AGROPECUÁRIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ HENRIQUE BARBOSA 

MATIAS - OAB:21936/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SÉRVIO TULIO DE BARCELOS 

- OAB:MT 14.258-A

 Autos nº: 280437.

Vistos,

Tendo em vista que não foi concedido efeito ativo no Agravo de 

Instrumento, conforme fls. 166/167, bem como o petitório de fls. 171, na 
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qual a parte Embargante requer o parcelamento das custas e taxas 

judiciais, defiro o parcelamento das custas, autorizando o pagamento em 

06 (seis) parcelas mensais, com fundamento no art. 98, § 6º, do CPC, e 

art. 468, § 6º, da CNGC/MT.

Nos termos do Ofício Circular nº 04/2018/GAB/J-Aux, determino que cópia 

desta decisão seja encaminhada via e-mail para o Departamento de 

Controle e Arrecadação (dca@tjmt.jus.br), que providenciará o necessário 

lançamento no sistema de arrecadação.

Após, deverá a própria parte acessar o site do TJMT e clicar no link 

“Emissão de Guias Online”, escolhendo a opção “Distribuição/Mediação” 

na coluna “Primeira Instância – Fórum/Comarcas” e lançar a numeração do 

processo, sendo que na sequência o sistema exibirá a seguinte 

mensagem: “Existe um parcelamento cadastrado para esse processo 

deseja emitir sua Guia”.

 Ato contínuo deverá a parte efetuar o pagamento, sendo que o 

acompanhamento do pagamento das parcelas poderá ser efetuado no site 

do TJMT pelo link “Emissão de Guias Online” na opção “Guias do 

Processo” na coluna “Consulta” lançando a numeração do feito.

 Consigno que o parcelamento autorizado abrange apenas as custas de 

preparo do processo (distribuição), não estando inclusas todas as demais 

despesas processuais havidas no curso do processo.

Realizado o pagamento da primeira parcela, voltem-me os autos 

conclusos.

Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 10 de dezembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 292574 Nr: 19093-68.2018.811.0055

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEX SANDRO DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO 

SUL - PREVISUL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS ANTONIO BATISTÃO - 

OAB:OAB/MT 16.904

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 292574.

 Vistos,

 Inicialmente, concedo à parte Requerente os benefícios da justiça gratuita, 

nos moldes ditados pela Lei n.º 1.060/50 e art. 98 e seguintes do CPC, 

podendo esta decisão ser revista a qualquer tempo em caso de alteração 

da sua situação.

Ademais, diante da emenda de fls. 22/25, recebo a inicial como ação 

autônoma de produção antecipada de prova, nos termos do art. 381, 

inciso III, do Código de Processo Civil.

 Cite-se a parte Requerida para que promova a exibição dos documentos 

requeridos, no prazo legal, cumprindo-me registrar que não é necessário 

apresentação de contestação, já que não cabe defesa ou recurso a 

propósito do procedimento de produção antecipada de prova, a teor do 

que dispõe o artigo 382, § 4º, do Código de Processo Civil.

 Às providências.

Tangará da Serra-MT, 10 de dezembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 292573 Nr: 19091-98.2018.811.0055

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEX SANDRO DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS ANTONIO BATISTÃO - 

OAB:OAB/MT 16.904

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 292573.

 Vistos,

 Inicialmente, concedo à parte Requerente os benefícios da justiça gratuita, 

nos moldes ditados pela Lei n.º 1.060/50 e art. 98 e seguintes do CPC, 

podendo esta decisão ser revista a qualquer tempo em caso de alteração 

da sua situação.

Ademais, diante da emenda de fls. 22/25, recebo a inicial como ação 

autônoma de produção antecipada de prova, nos termos do art. 381, 

inciso III, do Código de Processo Civil.

 Cite-se a parte Requerida para que promova a exibição dos documentos 

requeridos, no prazo legal, cumprindo-me registrar que não é necessário 

apresentação de contestação, já que não cabe defesa ou recurso a 

propósito do procedimento de produção antecipada de prova, a teor do 

que dispõe o artigo 382, § 4º, do Código de Processo Civil.

 Às providências.

Tangará da Serra-MT, 10 de dezembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 293869 Nr: 20014-27.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.DIAMANTINO-MT, BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBALDO KELLER, TEREZINHA IVONE 

COLVERO KELLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 293869.

Vistos,

Cumpra-se na forma ordenada, servindo-se a cópia desta como mandado.

Devidamente cumprida, devolva-se com as baixas, anotações e 

homenagens de estilo.

Às providências, com observância das disposições pertinentes da CNGC.

Tangará da Serra/MT, 10 de dezembro de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 297572 Nr: 22900-96.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.CUIABÁ-MT, RENATO LUIZ GONÇALVES, 

MARILENE APARECIDA TOSTA GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VICTOR HUGO VIDOTTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANE RODRIGUES BARROS - 

OAB:13028/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 297572.

Vistos,

Cumpra-se na forma ordenada, servindo-se a cópia desta como mandado.

Devidamente cumprida, devolva-se com as baixas, anotações e 

homenagens de estilo.

Às providências, com observância das disposições pertinentes da CNGC.

Tangará da Serra/MT, 10 de dezembro de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 297532 Nr: 22885-30.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.JANDAIA DO SUL-PR, JAIR PAVATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DORIVAL GONÇALVES VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE SARGE FIGUEIREDO 

- OAB:52.824-PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 297532.

Vistos,

Cumpra-se na forma ordenada, servindo-se a cópia desta como mandado.

Devidamente cumprida, devolva-se com as baixas, anotações e 

homenagens de estilo.

Às providências, com observância das disposições pertinentes da CNGC.

Tangará da Serra/MT, 10 de dezembro de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 295704 Nr: 21622-60.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EURIPEDES FERREIRA DOS SANTOS, 

JDC.RONDONÓPOLIS-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERTILIZANTES MITSUI S.A., INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO SAITO - OAB:13392

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANO HIGINO DA SILVA 

JÚNIOR - OAB:4045/MT

 Autos n.º 295704.

Vistos,

Cumpra-se na forma ordenada, ficando assinalado o dia 19 de fevereiro 

de 2019, às 17:00min, para colheita do(s) depoimento(s) deprecado(s).

Considerando que o disposto no § 4º do art. 455 do Código de Processo 

Civil, não prevê o ato deprecado como situação de emprego obrigatório da 

via judicial para intimação da testemunha, determino que o advogado da 

parte que arrolou a testemunha seja intimado para cumprir a providência 

prevista pelo caput e pelo § 1º, ambos do art. 455 do Código de Processo 

Civil, ficando advertido quanto ao disposto no § 3º.

 Caso este Juízo não disponha de meios para providenciar sua intimação, 

oficie-se o Juízo Deprecante para fazê-lo.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 07 de dezembro de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 297698 Nr: 22986-67.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO ANTONIO SAVELLI MARTINEZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 

LORENZETTI - LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOARES DOS REIS 

GRILO - OAB:23.399/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 297698.

Vistos,

Inicialmente, concedo à parte Requerente os benefícios da justiça gratuita, 

nos moldes ditados pela Lei n.º 1.060/50 e art. 98 e seguintes do CPC, 

podendo esta decisão ser revista a qualquer tempo em caso de alteração 

da sua situação.

Nos termos do art. 334, do Código de Processo Civil, designo audiência de 

tentativa de conciliação para o dia 22 de janeiro de 2019, às 15h30min, a 

ser realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos, devendo as 

partes comparecer acompanhadas de seus respectivos advogados ou 

pela Defensoria Pública, conforme determina o art. 334, §9º, do mesmo 

Diploma Processual.

 Intime-se a parte requerente da designação da audiência acima na 

pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, do CPC).

Cite-se e intime-se a parte requerida, advertindo-a que o prazo para 

contestação (de quinze dias úteis) será contado de acordo com a regra 

dos incisos I, II e III do art. 335 do Código de Processo Civil, conforme o 

caso.

Registro que as partes devem ser cientificadas que o comparecimento na 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 

por meio de procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir), sendo certo que a ausência injustificada será 

considerada ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionada com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa, nos termos do art. 334, § 8º, do CPC.

 Não obtida a composição ou não comparecendo qualquer das partes na 

audiência, nos termos do art. 335, inciso I, do CPC, iniciar-se-á o prazo 

para contestação. Quedando-se os requeridos inertes, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, conforme art. 344 

do CPC.

 Na hipótese de a parte requerida alegar em sua contestação fato 

impeditivo, modificativo, extintivo do direito do autor ou quaisquer das 

matérias mencionadas no art. 337 do CPC, intime-se a parte requerente 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme 

preceituam os artigos 350 e 351 do CPC.

Por fim, estando demonstrada a relação de consumo, bem como diante da 

verossimilhança das alegações, aliado ao fato da hipossuficiência técnica 

da parte Requerente para produzir provas, posto que não possui 

conhecimento técnico específico com relação aos vícios apontados no 

produto, defiro o pedido de inversão do ônus da prova.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 10 de dezembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 265501 Nr: 28836-39.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE FERREIRA PINTO, ALUG ADMINISTRADORA DE 

BENS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VINICIUS NARDINE, DOUGLAS RICARDO 

BARBIERO HEISSLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTINA MISSIO - 

OAB:11.034-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 265501.

Vistos,

A parte Requerente, às fls. 56/58, informou que no final do mês de 

setembro, a sua patrona recebeu uma ligação do advogado Gastão Batista 

Tambara, apresentando-se como procurador do Requerido Vinícius 

Nardine.

Alega que as partes, extrajudicialmente, elaboraram uma minuta de 

acordo. Contudo, o Requerido deixou de cumprir com o pactuado.

Dessa forma, pugna a parte Requerente pela declaração de citação do 

Requerido Vinícius Nardine. De maneira subsidiária, requer que a citação 

seja realizada na pessoa do advogado constituído pelo Requerido, Dr. 

Gastão Batista Tambara, ou, ainda, que seja determinada a citação por 

edital dos Requeridos.

Juntou os documentos de fls. 59/66 (sic).

É o necessário à análise e decisão.

Inicialmente, determino que seja realizada a renumeração das folhas dos 

presentes autos, a partir da folha nº 95.

Ademais, em que pese as informações apresentadas pela parte 

Requerente, entendo que não é possível declarar o Requerido Vinícius 

Nardine como citado, tendo em vista que as tentativas de citação do 

mesmo restaram frustradas, bem como não houve comparecimento 

espontâneo do Requerido no presente feito, não estando configurada 

nenhuma hipótese de suprimento da citação.

Por outro lado, quanto ao pedido de citação na pessoa do advogado 

constituído, Dr. Gastão Batista Tambara, também não é cabível, posto que 

na cópia da procuração outorgada pelo Requerido e juntada às fls. 62, não 

consta poder específico para recebimento de citação, nos termos do art. 

105 do CPC.

Por fim, quanto ao pedido de citação dos Requeridos por edital, verifico 

que ainda não estão esgotadas todas as possibilidades de citação 

pessoal.

Isso porque, a carta precatória expedida para a Comarca de Comodoro/MT 

com a finalidade de citação do Requerido Vinícius Nardine foi devolvida 

sem cumprimento, em razão do não recolhimento da diligência do Oficial de 

Justiça, conforme fls. 86/89.

Nesse sentido, observo que na cópia da procuração juntada às fls. 62 

(sic), consta que o Requerido Vinícius Nardine reside na cidade de 

Comodoro/MT, assim como também consta na petição inicial.

Ante o exposto, indefiro por agora a citação dos Requeridos por edital e 

determino a expedição de Carta Precatória para citação do Requerido 

Vinícius Nardine no endereço indicado na inicial, para a Comarca de 

Comodoro/MT.

Às providências.

Tangará da Serra-MT, 07 de dezembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito
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4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 240920 Nr: 9024-11.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCO ANTÔNIO GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DUDONI VEÍCULOS LTDA, ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ZILMA APARECIDA GONÇALVES 

- OAB:5150-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu "in albis" o prazo para a patronesse da parte 

autora se manifestar de acordo com o contido na decisão retro, sendo 

assim, nos termos da legislação em vigor, impulsiono os autos a fim de 

intimar a parte autora, pessoalmente, para que diga sobre o 

prosseguimento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo (art. 485 §1º do NCPC). Nada mais.

Rosilaine Alves da Silva

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 201478 Nr: 15851-09.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KEILA JACINTO SIQUEIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 205310 Nr: 18952-54.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDA SOBRAL DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLY ROSA ORMOND - 

OAB:OAB/MT 18.163, JUCELI DE FATIMA PLETSCH VILELA - 

OAB:16.261 - MT, WILKER CHRISTI CORRÊA - OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 205624 Nr: 19265-15.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZABETH RAMOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLY ROSA ORMOND - 

OAB:OAB/MT 18.163, JUCELI DE FATIMA PLETSCH VILELA - 

OAB:16.261 - MT, WILKER CHRISTI CORRÊA - OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 205629 Nr: 19275-59.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HENRIQUE CRISTÓVÃO DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE CRISTÓVÃO ALMEIDA 

- OAB:OAB-MT 9585

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 205842 Nr: 19471-29.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARMEN LUCI DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLY ROSA ORMOND - 

OAB:OAB/MT 18.163, JUCELI DE FATIMA PLETSCH VILELA - 

OAB:16.261 - MT, WILKER CHRISTI CORRÊA - OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 205866 Nr: 19513-78.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EURIDECE PIERIN SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLY ROSA ORMOND - 

OAB:OAB/MT 18.163, JUCELI DE FATIMA PLETSCH VILELA - 

OAB:16.261 - MT, WILKER CHRISTI CORRÊA - OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 205874 Nr: 19529-32.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO ROBERTO PIMENTA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLY ROSA ORMOND - 

OAB:OAB/MT 18.163, JUCELI DE FATIMA PLETSCH VILELA - 

OAB:16.261 - MT, WILKER CHRISTI CORRÊA - OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 205876 Nr: 19533-69.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANE RODRIGUES SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLY ROSA ORMOND - 

OAB:OAB/MT 18.163, JUCELI DE FATIMA PLETSCH VILELA - 

OAB:16.261 - MT, WILKER CHRISTI CORRÊA - OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 206580 Nr: 20118-24.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROGERIO ESTRABIS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLY ROSA ORMOND - 

OAB:OAB/MT 18.163, JUCELI DE FATIMA PLETSCH VILELA - 

OAB:16.261 - MT, WILKER CHRISTI CORRÊA - OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 209100 Nr: 1275-74.2016.811.0055
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE ALVES VILANOVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 209387 Nr: 1553-75.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA CLAUDIA DOS SANTOS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLY ROSA ORMOND - 

OAB:OAB/MT 18.163, WILKER CHRISTI CORRÊA - OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 227932 Nr: 16635-49.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAQUEL CARDOSO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 151732 Nr: 326-55.2013.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDO BATISTA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDO BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:3881/MT, Aritanna da Silva Kuyumtzief - 

OAB:15919/MT, RODRIGO SIMÃO DO NASCIMENTO - 

OAB:OAB/MT:16910

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 167626 Nr: 7852-39.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILCELIA APARECIDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CORREA BRAGA FILHO 

- OAB:OAB/MT 16.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 167629 Nr: 7858-46.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILMA APARECIDA DOS SANTOS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CORREA BRAGA FILHO 

- OAB:OAB/MT 16.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 205776 Nr: 19404-64.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDNEIA CAMARGO DA SILVA ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLY ROSA ORMOND - 

OAB:OAB/MT 18.163

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 206028 Nr: 19592-57.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCY PIMENTA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLY ROSA ORMOND - 

OAB:OAB/MT 18.163, JUCELI DE FATIMA PLETSCH VILELA - 

OAB:16.261 - MT, WILKER CHRISTI CORRÊA - OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 206039 Nr: 19612-48.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIDIO VAGNER YENIS SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLY ROSA ORMOND - 

OAB:OAB/MT 18.163, JUCELI DE FATIMA PLETSCH VILELA - 

OAB:16.261 - MT, WILKER CHRISTI CORRÊA - OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 206042 Nr: 19618-55.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUZANA SCHNEIDER SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLY ROSA ORMOND - 

OAB:OAB/MT 18.163, WILKER CHRISTI CORRÊA - OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 206158 Nr: 19807-33.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: APARECIDA XAVIER MATUMOTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLY ROSA ORMOND - 

OAB:OAB/MT 18.163, JUCELI DE FATIMA PLETSCH VILELA - 

OAB:16.261 - MT, WILKER CHRISTI CORRÊA - OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 285005 Nr: 13077-98.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEIDE LOURDES DO NASCIMENTO OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA RAMOS COELHO - 

OAB:16745

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 205465 Nr: 19106-72.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEBORA GOMES HONORATO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 209636 Nr: 1845-60.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GISLAINE ELOISA GONÇALVES ACUNA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 209637 Nr: 1847-30.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÁRCIA DURÃES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 209918 Nr: 2001-48.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE APARECIDO DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 209920 Nr: 2005-85.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIANA RIBEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 210096 Nr: 2205-92.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZETE DA SILVA BRANDAO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 212315 Nr: 3906-88.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSA MARIA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 212478 Nr: 4104-28.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDINEIA CALIXTO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 220469 Nr: 10446-55.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIO JARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 221278 Nr: 11125-55.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZINHA DE FATIMA VICENTINO FREGADOLLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 221279 Nr: 11127-25.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MICHELI KELLER DE FARIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 221280 Nr: 11129-92.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIO APARECIDO MUCUTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 221287 Nr: 11143-76.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA CLEBIA ANDRADE TEIXEIRA ONO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 221291 Nr: 11150-68.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARISTON BISPO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.
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Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 221294 Nr: 11153-23.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO CARLOS PESSOA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 222863 Nr: 12336-29.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVANI SOLANGE DOEBBER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 230699 Nr: 19143-65.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE APARECIDO CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 243738 Nr: 11809-43.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KHRIS BARBOSA GONÇALVES CAPELLARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 55793 Nr: 5337-12.2006.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON WALTER CAVALARI ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA ANGELICA 

KARLINSKI - OAB:9580, CLEVERSON CAPUANO DE OLIVEIRA - 

OAB:5914-B, ITELVINO HOFFMAN - OAB:3441/MT, PATRICIA ELISA 

VIEIRA BRITO - OAB:10304-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 
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Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 163918 Nr: 1400-13.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE FATIMA LANDIN MAIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO RAMIEW CARVALHO 

SOUZA - OAB:19239 - B, MARCOS CARDOZO DALTO - OAB:11466

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 165833 Nr: 4787-36.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NIVALDO BERTON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN VARDEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:11.840, FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS - 

OAB:7.557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 185146 Nr: 2804-65.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MEIRE SELMA ANDRADE NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - SEFAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIAN VINICIUS PAGNUSSAT 

- OAB:13.525-B, JOACIR JOLANDO NEVES - OAB:3610-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 188888 Nr: 5765-76.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCINEIDE GONÇALVES AGUIAR CABALERO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 205460 Nr: 19098-95.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLARICE FERREIRA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 
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competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 207942 Nr: 389-75.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOLANGE COURA RODRIGUES MEZOMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 208713 Nr: 971-75.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSE BATISTA SOARES MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 209627 Nr: 1827-39.2016.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURO ROMÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 209631 Nr: 1835-16.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSALINA DE OLIVEIRA BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 209633 Nr: 1839-53.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGIANE PAULA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 
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85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 209915 Nr: 1999-78.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RINALDO LUIZ PELEGRINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 209919 Nr: 2003-18.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIETH APARECIDA NUNES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 209921 Nr: 2007-55.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVETE ANTONIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 209924 Nr: 2011-92.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MONICA APARECIDA BURGOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 210078 Nr: 2173-87.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENY SANTOS OLIVEIRA HANAUER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039412/12/2018 Página 341 de 855



Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 212331 Nr: 3934-56.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA LIDIA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 212332 Nr: 3936-26.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANE PESSOA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 230706 Nr: 19157-49.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSENI FERNANDES SPECIANE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 210095 Nr: 2203-25.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HAIRES RIBEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 221275 Nr: 11119-48.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTINA DA SILVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.
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FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 221299 Nr: 11158-45.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARLINDO PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 221292 Nr: 11151-53.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANGELA HERRERO DONINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 243736 Nr: 11805-06.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERONI ROSA BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 212354 Nr: 3963-09.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ANGELA GARBELOTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 212314 Nr: 3904-21.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARGARETE AMORIM CARDOSO BECKER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 220470 Nr: 10448-25.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRÉ FERREIRA DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 212344 Nr: 3948-40.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARTEMEA PEREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 212357 Nr: 3969-16.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 210080 Nr: 2175-57.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDER PEREIRA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 293601 Nr: 19794-29.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMERSON ROGERIO DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 

TRANSITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE MARIM DE 

OLIVEIRA - OAB:20003-O/MT, CARLOS ALBERTO DE ALENCAR 

CAMPOS - OAB:4123/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 212355 Nr: 3965-76.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITA MARIA DE BONFIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 152362 Nr: 1000-33.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRIANI FRARE E CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMAIR CICERO DE OLIVEIRA - 

OAB:13286-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 167502 Nr: 7674-90.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDETE VILELA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLY ROSA ORMOND - 

OAB:OAB/MT 18.163, JUCELI DE FATIMA PLETSCH VILELA - 

OAB:16.261 - MT, WILKER CHRISTI CORRÊA - OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 205463 Nr: 19102-35.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO MARIA RIBEIRO DA LUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 206739 Nr: 20326-08.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELSO LUIZ FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATIA CRISTINNA RODRIGUES - 

OAB:13451/MT, RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA 

- OAB:11674-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 207068 Nr: 20644-88.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDA JACINTA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 209639 Nr: 1851-67.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRENE DE SOUZA PARADELA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 210084 Nr: 2183-34.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELISANGELA PESSOA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 211003 Nr: 2876-18.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HULDA CAROLINA JAKIOSKI GEHHLEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 212328 Nr: 3930-19.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELI RODRIGUES DE SOUZA PESSOA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva
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 Cod. Proc.: 212335 Nr: 3938-93.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSAMARIA FREIRE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 212347 Nr: 3950-10.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSIMEIRE FREIRE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 212475 Nr: 4098-21.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NINNA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 212476 Nr: 4100-88.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA SELMA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 219808 Nr: 9759-78.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGNALDO SOARES DAMACENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 230701 Nr: 19147-05.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEILA SANTOS ROMEIRO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 230714 Nr: 19169-63.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCILENE GOMES DA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 249697 Nr: 16411-77.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCINEIDE FERNANDES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 232874 Nr: 21791-18.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVANA REGINA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VILSON SOARES FERRO - 

OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 176299 Nr: 18369-06.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS GONÇALVES BERIGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROZUIR NASCIMENTO DA COSTA, 22ª 

CIRETRAN DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI GUARNIERI DE LIMA 

ARANTES - OAB:11865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 205494 Nr: 19158-68.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANEIDE MACHADO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 208579 Nr: 902-43.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVETE TERESINHA ZIANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 207083 Nr: 20670-86.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANE FERONATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 208578 Nr: 900-73.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TERESINHA PEREIRA CHAVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 207081 Nr: 20666-49.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURA DA LUZ GUEDES RIBEIRO GALHARDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 210082 Nr: 2179-94.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Ozana Ferreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 210085 Nr: 2185-04.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILBERTO PERINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 210999 Nr: 2868-41.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZABETH DA SILVA SESTARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 212838 Nr: 4372-82.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEONICE PACHECO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 209635 Nr: 1843-90.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARINA DA LUZ PESSOA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 210089 Nr: 2193-78.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELESTE COSTA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 
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Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 210099 Nr: 2211-02.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDENICE BELINELLO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 210103 Nr: 2219-76.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA CARMELITA MEDEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 221732 Nr: 11480-65.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOUGLAS WILLIAM ARTIAGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE FERREIRA DA SILVA - 

OAB:22539/O-MT, NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 227933 Nr: 16637-19.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA DE ABREU GOMES QUEIROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 230708 Nr: 19161-86.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 
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processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 221274 Nr: 11117-78.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALERIA DA SILVA PERES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 221277 Nr: 11123-85.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRA ALBUQUERQUE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 221298 Nr: 11157-60.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELIO DANTAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 222866 Nr: 12339-81.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAMILE GIOVANA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 220462 Nr: 10434-41.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEIVALDI FERREIRA SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .
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Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 220468 Nr: 10444-85.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDINÉIA ESTEVÃO RAMPIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 220029 Nr: 9980-61.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOURIVAL RAMIRES DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA 

- OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 137608 Nr: 7970-20.2011.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILMA LEONCIO RAMOS, LIVIA VANESSA 

HERNANDES, VILMA LEONCIO RAMOS, LAYSA RUANA HERNANDES, 

LYGIA VANUZA HERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT, 

MIGUEL ROMANHUK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMES LEONARDO PARENTE DE 

ÁVILA - OAB:5.367 OAB/MT, PEDRO EVANGELISTA DE ÁVILA - 

OAB:1823-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 139157 Nr: 9613-13.2011.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BORD BRASIL LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON MELLO ROBERTO - 

OAB:8095/MT, Kelly Anayana Bortoluzzi - OAB:10062/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 145826 Nr: 5529-32.2012.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JÚLIO CÉSAR DAVOLI LADEIA, KAREN PATRICIA DOS 

REIS LADEIA, KAROLINE LIRA LADEIA, VINICIUS D'CESAR LIRA LADEIA, 

JCLL, JGDRL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA MARQUES 

ANDRADE - OAB:17098, LUCIANE SOARES MARTINAZZO - 

OAB:13561/MT, RAFAEL SOARES MARTINAZZO - OAB:9925-B 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 
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Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 162490 Nr: 13905-70.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BATAGLIA HERRERO & HERRERO LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATIA CRISTINNA RODRIGUES - 

OAB:13451/MT, RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA 

- OAB:11674-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 162506 Nr: 13931-68.2013.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAIR VALDAMERI & R.M.P VALDAMERI LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA SANCHES 

FERREIRA DE ANDRADE - OAB:OAB/MT- 15.154, JAQUELINE PERES 

LESSI - OAB:15343

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 166835 Nr: 6580-10.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MICHEL LIMA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO CALETTI DEON - 

OAB:8447-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERIKO SANDRO SUARES - 

OAB:8264-MT, GUSTAVO PORTO FRANCO PIOLA - OAB:153.282, JOSE 

RICARDO FERREIRA GOMES - OAB:OAB/MT 11.837

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 165801 Nr: 4723-26.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZIA APARECIDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUCELI DE FATIMA PLETSCH 

VILELA - OAB:16.261 - MT, WILKER CHRISTI CORRÊA - 

OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 196931 Nr: 12380-82.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CIRLENE LEÔNCIO DA SILVA MOTTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 198114 Nr: 13281-50.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSIANA DA COSTA PAIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Maria Vieira - 

OAB:16718 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 205479 Nr: 19128-33.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAIMUNDA PEREIRA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLY ROSA ORMOND - 

OAB:OAB/MT 18.163

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 205481 Nr: 19132-70.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSE DE OLIVEIRA PAZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DO MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLY ROSA ORMOND - 

OAB:OAB/MT 18.163

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 205483 Nr: 19136-10.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIANI GOERCK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUCELI F. VILELA PLETSCH - 

OAB:16261-O, WILKER CHRISTI CORRÊA - OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 205848 Nr: 19481-73.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRA APARECIDA CAMPOS RIBEIRO GODOI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLY ROSA ORMOND - 

OAB:OAB/MT 18.163, JUCELI DE FATIMA PLETSCH VILELA - 

OAB:16.261 - MT, WILKER CHRISTI CORRÊA - OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS
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Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 205865 Nr: 19511-11.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA GONÇALVES DA SILVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLY ROSA ORMOND - 

OAB:OAB/MT 18.163

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 205872 Nr: 19525-92.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTIANE DE LUQUE FRANCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLY ROSA ORMOND - 

OAB:OAB/MT 18.163, JUCELI DE FATIMA PLETSCH VILELA - 

OAB:16.261 - MT, WILKER CHRISTI CORRÊA - OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 206022 Nr: 19582-13.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOLANGE SIMÕES MONTEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLY ROSA ORMOND - 

OAB:OAB/MT 18.163, WILKER CHRISTI CORRÊA - OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 206032 Nr: 19600-34.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA HELENA RODRIGUES PAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLY ROSA ORMOND - 

OAB:OAB/MT 18.163

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 206154 Nr: 19801-26.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZINHA DAUFENBACH MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLY ROSA ORMOND - 

OAB:OAB/MT 18.163

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.
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Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 206155 Nr: 19803-93.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GEOVANE BIRCK GIRELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLY ROSA ORMOND - 

OAB:OAB/MT 18.163, JUCELI DE FATIMA PLETSCH VILELA - 

OAB:16.261 - MT, WILKER CHRISTI CORRÊA - OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 206585 Nr: 20128-68.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEIDE DOMINGOS FERNANDES DE SÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLY ROSA ORMOND - 

OAB:OAB/MT 18.163

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 208714 Nr: 973-45.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GECIRA DA PENHA DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 208720 Nr: 985-59.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVONE FERREIRA BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 232875 Nr: 21793-85.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILDA SOARES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VILSON SOARES FERRO - 

OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 
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processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 234524 Nr: 355-66.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUZA LENIR FELIPOWITZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILLA NAISER LIMA - 

OAB:22.521-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 210998 Nr: 2866-71.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIENE AMARAL DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMANUEL DANIALLEN DO 

AMARAL GOMES - OAB:OAB/MT 18323

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 210360 Nr: 2390-33.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANGELA SOCORRO PRATES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLY ROSA ORMOND - 

OAB:OAB/MT 18.163, WILKER CHRISTI CORRÊA - OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 211001 Nr: 2872-78.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 221290 Nr: 11149-83.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO ANTONIO CANHOTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .
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Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 209385 Nr: 1549-38.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ PIRES NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLY ROSA ORMOND - 

OAB:OAB/MT 18.163

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 212319 Nr: 3912-95.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Claudenice Rodrigues Martins de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 128729 Nr: 7619-81.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PELEGRINO E ALMEIDA FILHO LTDA, RODRIGO CALETTI 

DEON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO CALETTI DEON - 

OAB:8447, RODRIGO CALETTI DEON - OAB:8447-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 189364 Nr: 6169-30.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVONE SCARIOTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 202067 Nr: 16420-10.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENATO LOURENÇO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 
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85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 202284 Nr: 16602-93.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOANETE DA SILVA ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 204527 Nr: 18372-24.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulino Tadachi Suzuki

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 205464 Nr: 19104-05.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DALVA QUIRINO HONORATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 205489 Nr: 19148-24.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JURACY FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 205627 Nr: 19271-22.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILMA LEONCIO RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLY ROSA ORMOND - 

OAB:OAB/MT 18.163, JUCELI DE FATIMA PLETSCH VILELA - 

OAB:16.261 - MT, WILKER CHRISTI CORRÊA - OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 
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competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 205628 Nr: 19273-89.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TATIANE GARCIA DAVILA COUTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLY ROSA ORMOND - 

OAB:OAB/MT 18.163

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 205788 Nr: 19428-92.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIDIO VAGNER YENIS SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLY ROSA ORMOND - 

OAB:OAB/MT 18.163, JUCELI DE FATIMA PLETSCH VILELA - 

OAB:16.261 - MT, WILKER CHRISTI CORRÊA - OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 205851 Nr: 19485-13.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVANETE MEZOMO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLY ROSA ORMOND - 

OAB:OAB/MT 18.163, JUCELI DE FATIMA PLETSCH VILELA - 

OAB:16.261 - MT, WILKER CHRISTI CORRÊA - OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 205857 Nr: 19497-27.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANE ROCHA GARRIDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLY ROSA ORMOND - 

OAB:OAB/MT 18.163, JUCELI DE FATIMA PLETSCH VILELA - 

OAB:16.261 - MT, WILKER CHRISTI CORRÊA - OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 206436 Nr: 19997-93.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO DANTAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 
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competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 206438 Nr: 20001-33.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADALTON LUIZ CASAGRANDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 207389 Nr: 20920-22.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DARIO ALVES DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OCTAVIO FRANCISCO 

RODRIGUES ALVES - OAB:21202/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 209099 Nr: 1273-07.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENATO RAIA MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 256038 Nr: 21442-78.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ÁUREA TEREZINHA MURARO ROSOLEM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT, 

SERRAPREV – INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS 

SERVIDORES DE TANGARÁ DA SERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 228006 Nr: 16719-50.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ROSANGELA CORREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 
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Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 230709 Nr: 19163-56.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 210083 Nr: 2181-64.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ONEIDA MAY NASCIMENTO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 209442 Nr: 1606-56.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BOSCO GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA ATALA CASTILHO - 

OAB:10769, LISIANE DE FÁTIMA ZORZO - OAB:8114-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 243735 Nr: 11803-36.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELISANGELA RAMOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 137157 Nr: 7476-58.2011.811.0055

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE GUILHERME DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E 

ESGOTO DO MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA, JEFFERSON LUIZ LIMA 

DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA FRANÇA RAMOS - 

OAB:7821/MT

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.
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FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 163482 Nr: 590-38.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUTEMBERGUE MONTEIRO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, SECRETARIA DO 

ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO/SAD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA PERON GILI - 

OAB:16474, WALLYNTON MATIAS MONTEIRO - OAB:OAB/MT 17.204

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 189367 Nr: 6175-37.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SONIA MARIA DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 193702 Nr: 9882-13.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANIA APARECIDA SOUZA RAMOS NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giselle Cristian Carpenedo - 

OAB:6337/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 196817 Nr: 12277-75.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANINE CRISTINA GRUBER NOGUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 198275 Nr: 13390-64.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIELLE SIRIGATTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEBORAH BARBOSA CAMACHO 

- OAB:11335, RODRIGO NUSS - OAB:16.509

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 205505 Nr: 19176-89.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUTE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CORREA BRAGA FILHO 

- OAB:OAB/MT 16.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 205515 Nr: 19196-80.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUCLIDES FRASSON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CORREA BRAGA FILHO 

- OAB:OAB/MT 16.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 207239 Nr: 20796-39.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANE DENISE POLETTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO ANDRÉ MARINHO 

GRAMARIN - OAB:14551-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 208326 Nr: 697-14.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HERMES ELEUTERIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERMES DA SILVA - OAB:MT 

14.884, NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 208718 Nr: 981-22.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA MARCIA GONÇALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva
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 Cod. Proc.: 209630 Nr: 1833-46.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTINA SEIBERT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 213182 Nr: 4648-16.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIAO ROQUE MEGA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 224450 Nr: 13718-57.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUNICE MARIA CIPRIANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MT PREV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLEIDIANE CUSTODIO DA SILVA 

ASSIS - OAB:11451-MT, MARCOS ROBERTO DA SILVA VALENTIM - 

OAB:OAB/MT 17.738

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 227550 Nr: 16308-07.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Roberto Witt

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THALLYTA DE OLIVEIRA 

SEIFERT - OAB:18293/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 230064 Nr: 18560-80.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO RENATO FERREIRA GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL MAGNO MORO SILVA - 

OAB:12399/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 230705 Nr: 19155-79.2016.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROLNICE CORREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 166483 Nr: 6001-62.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSIANI LEITNEIR RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE CRISTÓVÃO ALMEIDA 

- OAB:OAB-MT 9585, LINDOLFO ALVES DA COSTA - OAB:4366/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 167855 Nr: 8167-67.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELENA PAULINO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 188884 Nr: 5757-02.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANICE BARRETO COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VILSON SOARES FERRO - 

OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 199387 Nr: 14318-15.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISAIR CAPELLARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 208580 Nr: 904-13.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA VIEIRA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 209624 Nr: 1821-32.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO CESAR SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 212451 Nr: 4082-67.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDECI FERNANDES DE OLIVEIRA GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giselle Cristian Carpenedo - 

OAB:6337/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 214065 Nr: 5253-59.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO PEDRO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 221286 Nr: 11141-09.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIAO ROQUE MEGA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 230707 Nr: 19159-19.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE SOUZA BENITES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 233018 Nr: 21913-31.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUELY DE FÁTIMA DA SILVA BARROSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 152484 Nr: 1133-75.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IMAMURA OKU & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATIA CRISTINNA RODRIGUES - 

OAB:13451/MT, RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA 

- OAB:11674-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 184446 Nr: 2317-95.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEODIR PAULO TRAVESSINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONAS DA SILVA - 

OAB:16978-MT, ROMAIR CICERO DE OLIVEIRA - OAB:13286-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 205512 Nr: 19190-73.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMIR MONTEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CORREA BRAGA FILHO 

- OAB:OAB/MT 16.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 205641 Nr: 19299-87.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIECI ALVES DA SILVA HIRAI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DO MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE MARIM DE 

OLIVEIRA - OAB:20003-O/MT, CARLOS ALBERTO DE ALENCAR 

CAMPOS - OAB:4123/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039412/12/2018 Página 369 de 855



 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 205791 Nr: 19432-32.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSEFA ROSA DA SILVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLY ROSA ORMOND - 

OAB:OAB/MT 18.163, JUCELI DE FATIMA PLETSCH VILELA - 

OAB:16.261 - MT, WILKER CHRISTI CORRÊA - OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 205873 Nr: 19527-62.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEUSAIR APARECIDA FERREIRA BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLY ROSA ORMOND - 

OAB:OAB/MT 18.163, JUCELI DE FATIMA PLETSCH VILELA - 

OAB:16.261 - MT, WILKER CHRISTI CORRÊA - OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 206434 Nr: 19993-56.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ LUIZ DE JESUS EGUES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CORREA BRAGA FILHO 

- OAB:OAB/MT 16.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 207873 Nr: 294-45.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILLA PALÚ SASSAKI - 

OAB:OAB/MT 16.898, KATIA CRISTINNA RODRIGUES - OAB:13451/MT, 

RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA - OAB:11674-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 211758 Nr: 3431-35.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROLANDA BLOSFELD REESE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMANOEL GOMES DE SOUSA - 

OAB:OAB/MT 18303-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 212304 Nr: 3884-30.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA ISABEL ELEODORO DOS SANTOS 

FONTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLY ROSA ORMOND - 

OAB:OAB/MT 18.163, WILKER CHRISTI CORRÊA - OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 250863 Nr: 17442-35.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JVOP, JOÃO LUCIANO CONSTANTINO PETRESKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON MELLO ROBERTO - 

OAB:8095/MT, Kelly Anayana Bortoluzzi - OAB:10062/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 251020 Nr: 17561-93.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRE RICARDO CAJAZEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ FERREIRA DE 

CAMPOS - OAB:OAB/MT 18.496

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 142278 Nr: 1676-15.2012.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALINE CARLA PERINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO PORTO FRANCO 

PIOLA - OAB:153.282, VANESSA LUZIA DOS SANTOS MARQUES - 

OAB:19.913-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 166689 Nr: 6356-72.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERGIO JOSE BOTH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLY ROSA ORMOND - 

OAB:OAB/MT 18.163, JUCELI DE FATIMA PLETSCH VILELA - 

OAB:16.261 - MT, WILKER CHRISTI CORRÊA - OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 201166 Nr: 15622-49.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANA RODRIGUES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ FERREIRA DE 

CAMPOS - OAB:OAB/MT 18.496

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 205611 Nr: 19239-17.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISAIR CAPPELLARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUCELI F. VILELA PLETSCH - 

OAB:16261-O, WILKER CHRISTI CORRÊA - OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 205617 Nr: 19251-31.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODAIR JOSÉ ALVES DE MEDEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLY ROSA ORMOND - 

OAB:OAB/MT 18.163, JUCELI DE FATIMA PLETSCH VILELA - 

OAB:16.261 - MT, WILKER CHRISTI CORRÊA - OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 205853 Nr: 19489-50.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENIRCE DA SILVA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLY ROSA ORMOND - 

OAB:OAB/MT 18.163, JUCELI DE FATIMA PLETSCH VILELA - 

OAB:16.261 - MT, WILKER CHRISTI CORRÊA - OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 206152 Nr: 19797-86.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CÍCERO MANOEL DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLY ROSA ORMOND - 

OAB:OAB/MT 18.163, JUCELI DE FATIMA PLETSCH VILELA - 

OAB:16.261 - MT, WILKER CHRISTI CORRÊA - OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 206159 Nr: 19809-03.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUSA MARIA DELLA NORA TRELHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLY ROSA ORMOND - 

OAB:OAB/MT 18.163

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 206161 Nr: 19813-40.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENI ANGELA KRUG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLY ROSA ORMOND - 

OAB:OAB/MT 18.163, JUCELI DE FATIMA PLETSCH VILELA - 

OAB:16.261 - MT, WILKER CHRISTI CORRÊA - OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 212307 Nr: 3890-37.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZILDA MARIA LARA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 212317 Nr: 3908-58.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRA DE FATIMA CORREIA SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 212351 Nr: 3957-02.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE FÁTIMA CORATO ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 
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Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 131366 Nr: 1088-42.2011.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERÔNIMO GONÇALVES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o Recurso de Apelação interposto pela parte requerida é 

tempestivo. Dessa forma, nos termos da legislação em vigor, bem como do 

Provimento 041/2016/CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

autora/Apelada para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

contrarrazões de apelação e/ou em igual prazo interpor apelação adesiva.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 140900 Nr: 211-68.2012.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDENIR JOSETTI DORILEO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEÇANDRA COSTA DE ASSIS - 

OAB:12602/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o Recurso de Apelação interposto pela parte requerida é 

tempestivo. Dessa forma, nos termos da legislação em vigor, bem como do 

Provimento 041/2016/CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

autora/Apelada para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

contrarrazões de apelação e/ou em igual prazo interpor apelação adesiva.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 291145 Nr: 17905-40.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CÉLIO NUNES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENAN GUILHERME SANCHES DA 

COSTA - OAB:20.491/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a contestação é tempestiva. Dessa forma, nos termos da 

legislação em vigor e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, impulsiono os 

presentes autos, a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

manifestar-se sobre referida defesa, no prazo legal.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 291771 Nr: 18438-96.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEIVALDI FERREIRA SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENAN GUILHERME SANCHES DA 

COSTA - OAB:20.491/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a contestação é tempestiva. Dessa forma, nos termos da 

legislação em vigor e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, impulsiono os 

presentes autos, a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

manifestar-se sobre referida defesa, no prazo legal.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 150116 Nr: 10129-96.2012.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MECANICA DIESEL MG LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ BERILO DOS SANTOS - 

OAB:3184/MT, JOSEMAR CARMERINO DOS SANTOS - OAB:7072/MT, 

JULIANO HIGINO DA SILVA JÚNIOR - OAB:4045/MT

 Processo n° 10129-96.2012 (Cód. 150116)

VISTOS, ETC.

Compulsando os autos, verifico que fora informada a quitação do débito.

Acerca do assunto, dispõe o art. 924, inciso II do Novo Código de 

Processo Civil, que o feito será extinto com resolução de mérito quando o 

devedor satisfizer a obrigação.

 ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, I I, c/c art. 925, ambos do Novo 

Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução do 

mérito.

Por conseguinte, mesmo nos casos de quitação do débito na via 

administrativa, resta-se aplicável a condenação do devedor às custas e 

honorários advocatícios, razão pela qual, condeno a parte executada, ao 

pagamento das custas e honorários advocatícios, este último fixado no 

patamar de 10% sobre o valor da causa, de acordo com o artigo 85, §3, I e 

§19 do NCPC.

Proceda-se com a baixa da penhora/constrição eventualmente realizada 

nos autos. Intime-se via edital caso infrutífera a intimação da parte 

executada por meio do endereço informado nos autos.

Transitada em julgado, providencie-se o arquivamento dos autos, 

observadas as formalidades legais, providenciando as anotações e 

baixas estilares.

 Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 15 de outubro de 2018.

FRANCISCO NEY GAÍVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 120597 Nr: 10532-70.2009.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILNEI LUIS RIZZARDI, ILDO RIZZARDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDNILSON ZANARDI MENEZES 

- OAB:16313MT, JOSÉ HENRIQUE CARDOSO ABRAHÃO - 

OAB:5897-A/MT, RAFAELA KRAINOVIC RIZZARDI - OAB:16859/MT

 Certifico que, ante a juntada da petição e documentos de fls. 136/138, nos 

termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a parte executada a 

manifestar-se no prazo legal.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 125572 Nr: 4545-19.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE AUGUSTO SALVADOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCINÉIA RODRIGUES DE SOUZA 

- OAB:16339/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu "in albis" o prazo para a patronesse da parte 

autora se manifestar de acordo com o contido na certidão retro, sendo 

assim, nos termos da legislação em vigor, impulsiono os autos a fim de 

intimar a parte autora, pessoalmente, para que diga sobre o 

prosseguimento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo (art. 485 §1º do NCPC). Nada mais.

Rosilaine Alves da Silva

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 128662 Nr: 7559-11.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO GAMA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:11692/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 41/2016, bem como 

pelo cumprimento dos atos já determinados nestes autos, intimo a parte 

autora, para, querendo e no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar 

interesse no prosseguimento do feito, sob pena dos autos serem 

remetidos conclusos para extinção/arquivamento.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 145980 Nr: 5693-94.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORBANA DO NASCIMENTO PEDROSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERMES DA SILVA - OAB:MT 

14.884, NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - OAB:14034/MT, 

WELLINGTON PEREIRA DOS SANTOS - OAB:10994/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a Impugnação ao Cumprimento de Sentença é tempestiva. 

Dessa forma, nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

041/2016/CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte exequente 

para, querendo, manifestar-se sobre referida defesa, no prazo de 15 

(quinze) dias úteis.

Dargite Sbruzzi Prieto

Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 193000 Nr: 9313-12.2015.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIA CARVALHO FERREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA CARVALHO FERREIRA 

DE SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICIPIO TANGARA DA SERRA-MT - OAB:

 Vistos,

1 - Promova-se a retificação como requerido pela peticionante, de forma a 

constar como cumprimento de sentença e alterar os polos.

2 - Preenchidos os requisitos do art. 534 do CPC, recebo o pedido de 

cumprimento de sentença. Intime-se a Fazenda Pública

na pessoa do seu representante judicial para que apresente impugnação 

no prazo de 30 (trinta) dias como incidente

a estes próprios autos.

Intime-se por meio de carga dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 179566 Nr: 21626-39.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO JESUÍNO GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR 

- OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o Recurso de Apelação interposto pela parte requerida é 

tempestivo. Dessa forma, nos termos da legislação em vigor, bem como do 

Provimento 041/2016/CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

autora/Apelada para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

contrarrazões de apelação e/ou em igual prazo interpor apelação adesiva.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 202066 Nr: 16418-40.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALZENI GONÇALVES DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ HENRIQUE BARBOSA 

MATIAS - OAB:21936/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o Recurso de Apelação interposto pela parte requerida é 

tempestivo. Dessa forma, nos termos da legislação em vigor, bem como do 

Provimento 041/2016/CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

autora/Apelada para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

contrarrazões de apelação e/ou em igual prazo interpor apelação adesiva.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 165331 Nr: 3925-65.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSEIAS DE BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR BENTO DE SALES - 

OAB:12338/MT, RONALDO QUINTÃO - OAB:10058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o Recurso de Apelação interposto pela parte requerida é 

tempestivo. Dessa forma, nos termos da legislação em vigor, bem como do 

Provimento 041/2016/CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

autora/Apelada para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

contrarrazões de apelação e/ou em igual prazo interpor apelação adesiva.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 108898 Nr: 7560-64.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039412/12/2018 Página 375 de 855



Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE GOMES RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GALILEU ZAMPIERI - 

OAB:11.574/MT, GIUSEPPE ZAMPIERI - OAB:10.603/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 41/2016, bem como 

pelo cumprimento dos atos já determinados nestes autos, intimo a parte 

autora, para, querendo e no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar 

interesse no prosseguimento do feito, sob pena dos autos serem 

remetidos conclusos para extinção/arquivamento.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 160417 Nr: 10246-53.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA VICENTINA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUDI CAMPAROTO ELIZIARIO - 

OAB:13966, TATIANE DE OLIVEIRA FIGUEIREDO ASCARI SOARES - 

OAB:MT 14.210

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o contido na certidão retro, intimo a parte 

autora/exequente para que, querendo, promova o cumprimento de 

sentença, conforme determinado no item b.2 das fls. 118, requerendo o 

que de direito, no prazo legal. Nada mais.

Rosilaine Alves da Silva

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 137745 Nr: 8103-62.2011.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEITON DA SILVA SANTOS, EVA ANA DA SILVA 

SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCILENE APARECIDA 

TEIXEIRA FRANCO - OAB:12315/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o contido na certidão retro, intimo a parte 

autora/exequente para que, querendo, promova o cumprimento de 

sentença, conforme determinado no item b.2 das fls. 197v, requerendo o 

que de direito, no prazo legal. Nada mais.

Rosilaine Alves da Silva

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 133464 Nr: 3423-34.2011.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOVENTINA DE SOUZA BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Considerando que, com o trânsito do julgado previdenciário, à 

exceção de hipótese de divergência das partes quanto a eventual 

liquidação, depende a conclusão do feito basicamente de atos ordinatórios 

e providências das partes.Considerando a necessidade de se dar 

efetividade ao principio da cooperação e imprimir celeridade aos feitos que 

já superaram a fase de conhecimento, visando a superação da realidade 

que ensejou o regime de exceção objeto do Provimento 5/2008-CM, 

determino o seguinte:a) em caso de IMPROCEDÊNCIA do pedido, 

oportunize-se vista ao INSS. Nada sendo requerido e tratando-se a parte 

autora de pessoa beneficiária da justiça gratuita, AO ARQUIVO com as 

baixas necessárias;b) em caso de PROCEDÊNCIA:(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 145446 Nr: 5128-33.2012.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELO DA SILVA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSON SCHMATZ - 

OAB:15655-MT, Vinicius Dall Comune Hunhoff - OAB:10453/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Considerando que, com o trânsito do julgado previdenciário, à 

exceção de hipótese de divergência das partes quanto a eventual 

liquidação, depende a conclusão do feito basicamente de atos ordinatórios 

e providências das partes.Considerando a necessidade de se dar 

efetividade ao principio da cooperação e imprimir celeridade aos feitos que 

já superaram a fase de conhecimento, visando a superação da realidade 

que ensejou o regime de exceção objeto do Provimento 5/2008-CM, 

determino o seguinte:a) em caso de IMPROCEDÊNCIA do pedido, 

oportunize-se vista ao INSS. Nada sendo requerido e tratando-se a parte 

autora de pessoa beneficiária da justiça gratuita, AO ARQUIVO com as 

baixas necessárias;b) em caso de PROCEDÊNCIA: (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 144093 Nr: 3686-32.2012.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA CLOTILDES RAMOS DISCONZI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO FERNANDO AMBROSIO 

SALGADO - OAB:12976 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Considerando que, com o trânsito do julgado previdenciário, à 

exceção de hipótese de divergência das partes quanto a eventual 

liquidação, depende a conclusão do feito basicamente de atos ordinatórios 

e providências das partes.Considerando a necessidade de se dar 

efetividade ao principio da cooperação e imprimir celeridade aos feitos que 

já superaram a fase de conhecimento, visando a superação da realidade 

que ensejou o regime de exceção objeto do Provimento 5/2008-CM, 

determino o seguinte:a) em caso de IMPROCEDÊNCIA do pedido, 

oportunize-se vista ao INSS. Nada sendo requerido e tratando-se a parte 

autora de pessoa beneficiária da justiça gratuita, AO ARQUIVO com as 

baixas necessárias;b) em caso de PROCEDÊNCIA:(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 163928 Nr: 1420-04.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA 

- OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Considerando que, com o trânsito do julgado previdenciário, à 

exceção de hipótese de divergência das partes quanto a eventual 

liquidação, depende a conclusão do feito basicamente de atos ordinatórios 

e providências das partes.Considerando a necessidade de se dar 

efetividade ao principio da cooperação e imprimir celeridade aos feitos que 

já superaram a fase de conhecimento, visando a superação da realidade 

que ensejou o regime de exceção objeto do Provimento 5/2008-CM, 
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determino o seguinte:a) em caso de IMPROCEDÊNCIA do pedido, 

oportunize-se vista ao INSS. Nada sendo requerido e tratando-se a parte 

autora de pessoa beneficiária da justiça gratuita, AO ARQUIVO com as 

baixas necessárias;b) em caso de PROCEDÊNCIA:(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 174733 Nr: 16643-94.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSIANE NUNES VITOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA REDIVO DA COSTA - 

OAB:16.663

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Considerando que, com o trânsito do julgado previdenciário, à 

exceção de hipótese de divergência das partes quanto a eventual 

liquidação, depende a conclusão do feito basicamente de atos ordinatórios 

e providências das partes.Considerando a necessidade de se dar 

efetividade ao principio da cooperação e imprimir celeridade aos feitos que 

já superaram a fase de conhecimento, visando a superação da realidade 

que ensejou o regime de exceção objeto do Provimento 5/2008-CM, 

determino o seguinte:a) em caso de IMPROCEDÊNCIA do pedido, 

oportunize-se vista ao INSS. Nada sendo requerido e tratando-se a parte 

autora de pessoa beneficiária da justiça gratuita, AO ARQUIVO com as 

baixas necessárias;b) em caso de PROCEDÊNCIA:(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 169325 Nr: 10243-64.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO ANTONIO BARBOSA DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR 

- OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Considerando que, com o trânsito do julgado previdenciário, à 

exceção de hipótese de divergência das partes quanto a eventual 

liquidação, depende a conclusão do feito basicamente de atos ordinatórios 

e providências das partes.Considerando a necessidade de se dar 

efetividade ao principio da cooperação e imprimir celeridade aos feitos que 

já superaram a fase de conhecimento, visando a superação da realidade 

que ensejou o regime de exceção objeto do Provimento 5/2008-CM, 

determino o seguinte:a) em caso de IMPROCEDÊNCIA do pedido, 

oportunize-se vista ao INSS. Nada sendo requerido e tratando-se a parte 

autora de pessoa beneficiária da justiça gratuita, AO ARQUIVO com as 

baixas necessárias;b) em caso de PROCEDÊNCIA:(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 173126 Nr: 14758-45.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENOQUE RIBEIRO DE MATOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR 

- OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Considerando que, com o trânsito do julgado previdenciário, à 

exceção de hipótese de divergência das partes quanto a eventual 

liquidação, depende a conclusão do feito basicamente de atos ordinatórios 

e providências das partes.Considerando a necessidade de se dar 

efetividade ao principio da cooperação e imprimir celeridade aos feitos que 

já superaram a fase de conhecimento, visando a superação da realidade 

que ensejou o regime de exceção objeto do Provimento 5/2008-CM, 

determino o seguinte:a) em caso de IMPROCEDÊNCIA do pedido, 

oportunize-se vista ao INSS. Nada sendo requerido e tratando-se a parte 

autora de pessoa beneficiária da justiça gratuita, AO ARQUIVO com as 

baixas necessárias;b) em caso de PROCEDÊNCIA:(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 161390 Nr: 11975-17.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMILIA TEIXEIRA DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO LEANDRO FIGUEIRÓ - 

OAB:14035

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Considerando que, com o trânsito do julgado previdenciário, à 

exceção de hipótese de divergência das partes quanto a eventual 

liquidação, depende a conclusão do feito basicamente de atos ordinatórios 

e providências das partes.Considerando a necessidade de se dar 

efetividade ao principio da cooperação e imprimir celeridade aos feitos que 

já superaram a fase de conhecimento, visando a superação da realidade 

que ensejou o regime de exceção objeto do Provimento 5/2008-CM, 

determino o seguinte:a) em caso de IMPROCEDÊNCIA do pedido, 

oportunize-se vista ao INSS. Nada sendo requerido e tratando-se a parte 

autora de pessoa beneficiária da justiça gratuita, AO ARQUIVO com as 

baixas necessárias;b) em caso de PROCEDÊNCIA:(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 137900 Nr: 8277-71.2011.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEUSA MARTINS LEMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALLISON DE AZEVEDO - 

OAB:12082, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:OAB/MT 

12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Considerando que, com o trânsito do julgado previdenciário, à 

exceção de hipótese de divergência das partes quanto a eventual 

liquidação, depende a conclusão do feito basicamente de atos ordinatórios 

e providências das partes.Considerando a necessidade de se dar 

efetividade ao principio da cooperação e imprimir celeridade aos feitos que 

já superaram a fase de conhecimento, visando a superação da realidade 

que ensejou o regime de exceção objeto do Provimento 5/2008-CM, 

determino o seguinte:a) em caso de IMPROCEDÊNCIA do pedido, 

oportunize-se vista ao INSS. Nada sendo requerido e tratando-se a parte 

autora de pessoa beneficiária da justiça gratuita, AO ARQUIVO com as 

baixas necessárias;b) em caso de PROCEDÊNCIA:(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 156916 Nr: 5536-87.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIO SILVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR BENTO DE SALES - 

OAB:12338/MT, RONALDO QUINTÃO - OAB:10058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Considerando que, com o trânsito do julgado previdenciário, à 

exceção de hipótese de divergência das partes quanto a eventual 

liquidação, depende a conclusão do feito basicamente de atos ordinatórios 

e providências das partes.Considerando a necessidade de se dar 

efetividade ao principio da cooperação e imprimir celeridade aos feitos que 

já superaram a fase de conhecimento, visando a superação da realidade 

que ensejou o regime de exceção objeto do Provimento 5/2008-CM, 

determino o seguinte:a) em caso de IMPROCEDÊNCIA do pedido, 

oportunize-se vista ao INSS. Nada sendo requerido e tratando-se a parte 

autora de pessoa beneficiária da justiça gratuita, AO ARQUIVO com as 
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baixas necessárias;b) em caso de PROCEDÊNCIA:(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 175685 Nr: 17658-98.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WAGNER RODRIGUES GOULART

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR 

- OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Considerando que, com o trânsito do julgado previdenciário, à 

exceção de hipótese de divergência das partes quanto a eventual 

liquidação, depende a conclusão do feito basicamente de atos ordinatórios 

e providências das partes.Considerando a necessidade de se dar 

efetividade ao principio da cooperação e imprimir celeridade aos feitos que 

já superaram a fase de conhecimento, visando a superação da realidade 

que ensejou o regime de exceção objeto do Provimento 5/2008-CM, 

determino o seguinte:a) em caso de IMPROCEDÊNCIA do pedido, 

oportunize-se vista ao INSS. Nada sendo requerido e tratando-se a parte 

autora de pessoa beneficiária da justiça gratuita, AO ARQUIVO com as 

baixas necessárias;b) em caso de PROCEDÊNCIA:(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 126350 Nr: 5288-29.2010.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DAS DORES COSTADELLE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILKER CHRISTI CORRÊA - 

OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Considerando que, com o trânsito do julgado previdenciário, à 

exceção de hipótese de divergência das partes quanto a eventual 

liquidação, depende a conclusão do feito basicamente de atos ordinatórios 

e providências das partes.Considerando a necessidade de se dar 

efetividade ao principio da cooperação e imprimir celeridade aos feitos que 

já superaram a fase de conhecimento, visando a superação da realidade 

que ensejou o regime de exceção objeto do Provimento 5/2008-CM, 

determino o seguinte:a) em caso de IMPROCEDÊNCIA do pedido, 

oportunize-se vista ao INSS. Nada sendo requerido e tratando-se a parte 

autora de pessoa beneficiária da justiça gratuita, AO ARQUIVO com as 

baixas necessárias;b) em caso de PROCEDÊNCIA:(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 158272 Nr: 6875-81.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA ALVES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:11692/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Considerando que, com o trânsito do julgado previdenciário, à 

exceção de hipótese de divergência das partes quanto a eventual 

liquidação, depende a conclusão do feito basicamente de atos ordinatórios 

e providências das partes.Considerando a necessidade de se dar 

efetividade ao principio da cooperação e imprimir celeridade aos feitos que 

já superaram a fase de conhecimento, visando a superação da realidade 

que ensejou o regime de exceção objeto do Provimento 5/2008-CM, 

determino o seguinte:a) em caso de IMPROCEDÊNCIA do pedido, 

oportunize-se vista ao INSS. Nada sendo requerido e tratando-se a parte 

autora de pessoa beneficiária da justiça gratuita, AO ARQUIVO com as 

baixas necessárias;b) em caso de PROCEDÊNCIA:(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 203224 Nr: 17280-11.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ANGELA DE JESUS DA LUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA 

- OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Considerando que, com o trânsito do julgado previdenciário, à 

exceção de hipótese de divergência das partes quanto a eventual 

liquidação, depende a conclusão do feito basicamente de atos ordinatórios 

e providências das partes.Considerando a necessidade de se dar 

efetividade ao principio da cooperação e imprimir celeridade aos feitos que 

já superaram a fase de conhecimento, visando a superação da realidade 

que ensejou o regime de exceção objeto do Provimento 5/2008-CM, 

determino o seguinte:a) em caso de IMPROCEDÊNCIA do pedido, 

oportunize-se vista ao INSS. Nada sendo requerido e tratando-se a parte 

autora de pessoa beneficiária da justiça gratuita, AO ARQUIVO com as 

baixas necessárias;b) em caso de PROCEDÊNCIA(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 133536 Nr: 3503-95.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA NEUSA MENDES DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATIANE DE OLIVEIRA 

FIGUEIREDO ASCARI SOARES - OAB:MT 14.210

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Considerando que, com o trânsito do julgado previdenciário, à 

exceção de hipótese de divergência das partes quanto a eventual 

liquidação, depende a conclusão do feito basicamente de atos ordinatórios 

e providências das partes.Considerando a necessidade de se dar 

efetividade ao principio da cooperação e imprimir celeridade aos feitos que 

já superaram a fase de conhecimento, visando a superação da realidade 

que ensejou o regime de exceção objeto do Provimento 5/2008-CM, 

determino o seguinte:a) em caso de IMPROCEDÊNCIA do pedido, 

oportunize-se vista ao INSS. Nada sendo requerido e tratando-se a parte 

autora de pessoa beneficiária da justiça gratuita, AO ARQUIVO com as 

baixas necessárias;b) em caso de PROCEDÊNCIA(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 183789 Nr: 1827-73.2015.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA IZABEL RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA PARRA SANTILIO - 

OAB:8652

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Considerando que, com o trânsito do julgado previdenciário, à 

exceção de hipótese de divergência das partes quanto a eventual 

liquidação, depende a conclusão do feito basicamente de atos ordinatórios 

e providências das partes.Considerando a necessidade de se dar 

efetividade ao principio da cooperação e imprimir celeridade aos feitos que 

já superaram a fase de conhecimento, visando a superação da realidade 

que ensejou o regime de exceção objeto do Provimento 5/2008-CM, 

determino o seguinte:a) em caso de IMPROCEDÊNCIA do pedido, 

oportunize-se vista ao INSS. Nada sendo requerido e tratando-se a parte 

autora de pessoa beneficiária da justiça gratuita, AO ARQUIVO com as 

baixas necessárias;b) em caso de PROCEDÊNCIA(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros
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 Cod. Proc.: 136201 Nr: 6437-26.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE HILARIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA MARQUES 

ANDRADE - OAB:17098, KATIA CRISTINNA RODRIGUES - 

OAB:13451/MT, LUCIANE SOARES MARTINAZZO - OAB:13561/MT, 

RAFAEL SOARES MARTINAZZO - OAB:9925-B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Considerando que, com o trânsito do julgado previdenciário, à 

exceção de hipótese de divergência das partes quanto a eventual 

liquidação, depende a conclusão do feito basicamente de atos ordinatórios 

e providências das partes.Considerando a necessidade de se dar 

efetividade ao principio da cooperação e imprimir celeridade aos feitos que 

já superaram a fase de conhecimento, visando a superação da realidade 

que ensejou o regime de exceção objeto do Provimento 5/2008-CM, 

determino o seguinte:a) em caso de IMPROCEDÊNCIA do pedido, 

oportunize-se vista ao INSS. Nada sendo requerido e tratando-se a parte 

autora de pessoa beneficiária da justiça gratuita, AO ARQUIVO com as 

baixas necessárias;b) em caso de PROCEDÊNCIA:(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 178472 Nr: 20599-21.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALQUIRIA PERASSOLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Maria Vieira - 

OAB:16718 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 183440 Nr: 1523-74.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CDGDS, LGDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDTDS-SMDS, EDMG-SDEDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA SANCHES 

FERREIRA DE ANDRADE - OAB:OAB/MT- 15.154, JAQUELINE PERES 

LESSI - OAB:15343

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 212309 Nr: 3894-74.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAUDINEIA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 178461 Nr: 20577-60.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARTUR ALVES, ESPOLIO DE MARIA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIRETRAN DE TANGARA DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecido Martins Lourenço - 

OAB:5154-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Departamento Jurídico do 

DETRAN-MT - OAB:, LUIZ GUSTAVO TARRAF CARAN - OAB:14222

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 204651 Nr: 18494-37.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARTIDES DE SOUZA LOBO MALACO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 205487 Nr: 19144-84.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMANOELI COLVERO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLY ROSA ORMOND - 

OAB:OAB/MT 18.163, JUCELI DE FATIMA PLETSCH VILELA - 

OAB:16.261 - MT, WILKER CHRISTI CORRÊA - OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 205509 Nr: 19184-66.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE FATIMA DA CRUZ PERINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CORREA BRAGA FILHO 

- OAB:OAB/MT 16.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 205619 Nr: 19255-68.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NADIR SOUZA MEGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLY ROSA ORMOND - 

OAB:OAB/MT 18.163, JUCELI DE FATIMA PLETSCH VILELA - 

OAB:16.261 - MT, WILKER CHRISTI CORRÊA - OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 205780 Nr: 19412-41.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCINEIA VICENTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLY ROSA ORMOND - 

OAB:OAB/MT 18.163

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 205786 Nr: 19424-55.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: WILSON DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATIA CRISTINNA RODRIGUES - 

OAB:13451/MT, RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA 

- OAB:11674-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 205790 Nr: 19430-62.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAQUEL SANTUZA SOSTENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLY ROSA ORMOND - 

OAB:OAB/MT 18.163, JUCELI DE FATIMA PLETSCH VILELA - 

OAB:16.261 - MT, WILKER CHRISTI CORRÊA - OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 205829 Nr: 19450-53.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JACIRA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLY ROSA ORMOND - 

OAB:OAB/MT 18.163, JUCELI DE FATIMA PLETSCH VILELA - 

OAB:16.261 - MT, WILKER CHRISTI CORRÊA - OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 205856 Nr: 19495-57.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADELUCY APARECIDA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLY ROSA ORMOND - 

OAB:OAB/MT 18.163, JUCELI DE FATIMA PLETSCH VILELA - 

OAB:16.261 - MT, WILKER CHRISTI CORRÊA - OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 205875 Nr: 19531-02.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANETE ANSCHAU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLY ROSA ORMOND - 

OAB:OAB/MT 18.163, JUCELI DE FATIMA PLETSCH VILELA - 

OAB:16.261 - MT, WILKER CHRISTI CORRÊA - OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 206030 Nr: 19596-94.2015.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INES HANEL VEIGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLY ROSA ORMOND - 

OAB:OAB/MT 18.163, JUCELI DE FATIMA PLETSCH VILELA - 

OAB:16.261 - MT, WILKER CHRISTI CORRÊA - OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 206035 Nr: 19604-71.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS VALMIR MARQUES FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE CRISTÓVÃO ALMEIDA 

- OAB:OAB-MT 9585

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 206049 Nr: 19631-54.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIA DA SILVA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLY ROSA ORMOND - 

OAB:OAB/MT 18.163, JUCELI DE FATIMA PLETSCH VILELA - 

OAB:16.261 - MT, WILKER CHRISTI CORRÊA - OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 206059 Nr: 19650-60.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSEFA ROSA DA SILVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLY ROSA ORMOND - 

OAB:OAB/MT 18.163, JUCELI DE FATIMA PLETSCH VILELA - 

OAB:16.261 - MT, WILKER CHRISTI CORRÊA - OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 206151 Nr: 19795-19.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADAO VIEIRA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLY ROSA ORMOND - 

OAB:OAB/MT 18.163, JUCELI DE FATIMA PLETSCH VILELA - 

OAB:16.261 - MT, WILKER CHRISTI CORRÊA - OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 206435 Nr: 19995-26.2015.811.0055
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VAILTON FLORENÇO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 206710 Nr: 20269-87.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCINIRA DE OLIVEIRA CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLY ROSA ORMOND - 

OAB:OAB/MT 18.163, JUCELI DE FATIMA PLETSCH VILELA - 

OAB:16.261 - MT, WILKER CHRISTI CORRÊA - OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 206715 Nr: 20279-34.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRACI CARNEIRO DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 207006 Nr: 20564-27.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSELI APARECIDA DE SOUZA VOLTOLINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLY ROSA ORMOND - 

OAB:OAB/MT 18.163, JUCELI DE FATIMA PLETSCH VILELA - 

OAB:16.261 - MT, WILKER CHRISTI CORRÊA - OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 208322 Nr: 689-37.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIGUEL ANTONIO PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE FERREIRA DA SILVA - 

OAB:22539/O-MT, HERMES DA SILVA - OAB:MT 14.884, NAIRON 

CESAR DINIZ DE SOUSA - OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 208324 Nr: 693-74.2016.811.0055
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos Alberto Spazapan

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE FERREIRA DA SILVA - 

OAB:22539/O-MT, HERMES DA SILVA - OAB:MT 14.884, NAIRON 

CESAR DINIZ DE SOUSA - OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 208325 Nr: 695-44.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIO HOFFMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE FERREIRA DA SILVA - 

OAB:22539/O-MT, HERMES DA SILVA - OAB:MT 14.884, NAIRON 

CESAR DINIZ DE SOUSA - OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

5ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 174608 Nr: 16513-07.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORANDI ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONEXÃO SISTEMAS DE PROTESE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12.082, ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - OAB:17.550/MT, 

WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:OAB/MT 12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA Salomé Borges de 

Freitas - OAB:SP207287

 Intimação do requerido da sentença Vistos em correição,Cuida-se de 

ação ordinária ajuizada por Orandi Rosa em desfavor de Conexão 

Sistemas de Prótese LTDA., ambos qualificados no encarte processual em 

epígrafe.Em manifestação de fls. 159/160, as partes informaram que 

compuseram acordo nos autos em epígrafe.Os autos vieram-me 

conclusos.É o relato necessário. Fundamento e decido.

Observo que os termos tratados no ajuste entabulado entre as partes 

versam sobre direitos disponíveis. Desse modo, HOMOLOGO POR 

SENTENÇA o inteiro teor do ajuste combinado, para que produza seus 

legais e jurídicos efeitos.Em consequência, tendo a transação efeito de 

sentença entre as partes, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 487, inciso III, alínea “b” c/c 

artigo 12, §2º, inciso I, ambos do Código de Processo Civil.Eventuais 

custas e despesas processuais remanescentes divididas igualmente entre 

as partes conforme art. 90 § 2° do Código de Processo Civil.Com o trânsito 

em julgado, arquivem-se os presentes autos com as cautelas e anotações 

legais.Publique-se. Intime-se e se cumpra.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 103460 Nr: 2322-64.2008.811.0055

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO MOACIR BETTIO, ADELMA SCHMECHEL 

BETTIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AEROFITO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO E 

EXPORTAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE MORGANA BETTIO - 

OAB:6099/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAGOBERTO MARIANO 

BERNARDI - OAB:5052/MT, JOSÉ BERILO DOS SANTOS - OAB:3184/MT, 

JOSEMAR CARMERINO DOS SANTOS - OAB:7072/MT, JULIANO 

HIGINO DA SILVA JÚNIOR - OAB:4045/MT, Paula Caroline Ferrarini - 

OAB:13321/MT

 intimação do advogado da parte autora para manifestar acerca dos 

embargos de declaração apresentados pela parte embargada as fls. 

789/790, no prazo legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 139025 Nr: 9469-39.2011.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GISELLE CRISTIAN CARPENEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALDIR VIEIRA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giselle Cristian Carpenedo - 

OAB:6337/MT, RULLYAN PETERSON SAMPAIO - OAB:11691/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 exequente dar prosseguimento ao feito, no prazo de 15 (quinze) dias, 

com a indicação de bens penhoráveis.

Quedando-se o exequente inerte, e diante da nova sistemática trazida pelo 

Código de Processo Civil, suspenda-se o feito, nos termos do artigo 921, 

inciso III, § 1º, do Código de Processo Civil, pelo prazo de 01 ano, período 

em que o prazo prescricional ficará suspenso, sem prejuízo de eventual 

impulsionamento pela parte.

Decorrido o prazo supra, e não sendo dado o efetivo prosseguimento ao 

feito pelo exequente, arquive-se o feito, nos termos artigo 921, § 2º, do 

Código de Processo Civil, o qual poderá ser desarquivado a qualquer 

tempo, nos termos do §3º, do referido artigo, consignando que o prazo da 

prescrição intercorrente não mais conservar-se-á suspenso (artigo 921, § 

4º, do CPC).

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 16783 Nr: 3243-67.2001.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elcida Helga Maier Horbach

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:MT 22165/A, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842-A/MT, 

HUMBERTO SCHNEIDER IBAÑEZ - OAB:6281/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Carlos Hidalgo Thomé - 
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OAB:4193-B, KELLEN TRISTÃO FURTADO - OAB:8.399

 Intimação do autor para manifestar acerca dos documentos do INFOJUD 

arquivado em pasta própria nesta secretaria, as folhas 1083/1093, ante o 

sigilo, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 193868 Nr: 10007-78.2015.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HIPER MERCADO GOTARDO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON BATISTA OLIVEIRA LIMA ME, 

Anderson Batista Oliveira Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÍTALO JORGE SILVEIRA LEITE - 

OAB:10.074 OAB/MT, JOACIR JOLANDO NEVES - OAB:3610-B/MT, 

VIVIANE ANNE DIAVAN - OAB:6661/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do autor para manifestar acerca dos documentos do INFOJUD 

arquivado em pasta própria nesta secretaria, as folhas 1079/1082, ante o 

sigilo, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 49471 Nr: 4822-40.2007.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A, FRI BRUN COMERCIAL DE 

CARNES LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRI BRUN COMERCIAL DE CARNES LTDA-ME, 

BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:MT20495/A, FABIULA MÜLLER KOENIG - OAB:MT 

22165/A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - OAB:OAB/MT 

17.980/A, LISIANE DE FÁTIMA ZORZO - OAB:8114-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO DE 

CAMPOS BORGES - OAB:11199/MT, GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT, LISIANE DE FÁTIMA ZORZO - OAB:8114-B/MT

 intimação dos advogados das partes para informarem nos autos os 

dados necessarios para levantamento de alvara em conformidade com a 

decisão de fls. 698 e calculo de fls. 708/710, como sendo: cnpj em caso 

de pessoa juridica, cpf em caso de pessoa fisica, banco, numero do 

banco, agencia, conta corrente, no prazo legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 173959 Nr: 15756-13.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESMERALDA MIGUEL ROSOLEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): XP INVESTIMENTOS E CORRETORA DE 

CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS, ASP AGENTES DE 

INVESTIMENTOS, JOSÉ LEÃO PORTELA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO PORTO FRANCO 

PIOLA - OAB:153.282

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRICIO CUNHA DE 

ALMEIDA - OAB:144.640/RJ, LEONARDO SANTOS DE RESENDE - 

OAB:6358, PEDRO MADUREIRA DE PINHO - OAB:156.853/RJ, 

VALDRIANGELO SAMUEL FONSECA - OAB:6953/MT

 Diante do exposto, nos termos da fundação acima, e considerando-se 

precipuamente o descuido das diretrizes inerentes ao desenvolvimento 

regular das atividade das rés, que assumiram os riscos de sua conduta ao 

realizar as operações sem a devida autorização e da autora e sem a 

devida orientação quanto aos riscos concretos de cada operação, 

impõe-se o reconhecimento de que houve falha na prestação do serviço, 

culminando em prejuízos ao demandante. JULGO PROCEDENTE os pedidos 

formulados pela requerente para o fim de:Condenar as requeridas, de 

forma solidária, a ressarcir a autora no montante de R$ 40.800,00 que 

deve ser corrigida monetariamente pelo INPC desde o seu efetivo depósito 

junto às empresas requeridas e juros legais desde a citação. Bem 

comoCondenar as requeridas, também de forma solidária ao pagamento da 

quantia de R$ 20.000,00 a título de danos morais, cuja correção monetária, 

também pelo INPC, é incidente desde a data do arbitramento e juros 

incidentes desde a data da citação.Em atenção ao princípio da 

causalidade, condeno a requerida ao pagamento das custas processuais 

e honorários advocatícios do patrono do requerente, os quais estabeleço 

em 10% do valor da condenação.Por fim, JULGO EXTINTO O PROCESSO, 

com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil.Publique-se, registre-se, intime-se e se cumpra.Sem 

prejuízo de outras deliberações, encaminhe-se cópia integral dos autos à 

CVM para a apuração da conduta das requeridas e então arquive-se. Às 

providências.Tangará da Serra/MT, 10 de dezembro de 2018.Marcos 

Terencio Agostinho PiresJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 194658 Nr: 10604-47.2015.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERRALHERIA FAZ COM FERRO LTDA - ME, 

JOSIAS CAETANO DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 Adespeito da tentativa frustrada de intimação do executado para 

pagamento voluntário é certo que o mesmo é revel.

Potanto, deverá o feito em fase de cumprimento de sentença prosseguir 

em seus ulteriores termos.

Outrossim, intime-se o exequente para que indique bens penhoráveis ou 

diligências que reputar necessário para tanto, sob pena de ser 

determinada a suspensão do feito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 174244 Nr: 16103-46.2014.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSTRUTORA IRMÃOS LORENZETTI LTDA, 

TANGARÁ SHOPPING CENTER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLA DOS SANTOS ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEITON ARAÚJO CARVALHO - 

OAB:MT. 12.842, LIDIANE FORCELINI - OAB:10.057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Atente-se o cartório para a prática de atos ordinatórios, mormente aqueles 

relacionados ao amplo contraditório.

Oportunize-se a manifestação dos exequentes quanto aos pedidos 

apresentados pelo executado e então conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 108907 Nr: 7554-57.2008.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO DE ASSIS HILGENBERG, SILVIA 

MARIA BRANDTNER HILGENBERG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA HASSE - 

OAB:8689/MT, Nilton Massaharu Murai - OAB:16783-O, VLAMIR 

MARCOS GRESPAN JUNIOR - OAB:9353/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ITELVINO HOFFMAN - 

OAB:3441/MT

 Vistos em correição,

Ante o pedido retro, defiro a expedição de mandado de penhora e 

avaliação de bens que guarnecem a residência dos executados, visto que 

esta deve recair sobre bens que possuam elevado valor ou que 

ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio 

padrão de vida, nos termos do artigo 833, II, do Código de Processo Civil.

Formalizada a penhora por qualquer dos meios legais, dela será 

imediatamente intimado a parte executada (CPC, artigo 841).

Após, oportunize manifestação do exequente, ressaltando-se que, em 

caso de penhora negativa, deverá promover o prosseguimento do feito, 

sob pena de suspensão.

Às providências.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 272912 Nr: 3355-40.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSTRUTORA IRMÃOS LORENZETTI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAMIRYS SILVA DA NOBREGA, ALAN 

CHARLES SILVA DA NOBREGA, CIRLANY FRANCISCA MESQUITA 

ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEITON ARAÚJO CARVALHO - 

OAB:MT. 12.842, LIDIANE FORCELINI - OAB:10.057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Cuida-se de ação de cobrança movida por Construtora Irmãos Lorenzetti 

Ltda em face de Damirys Silva da Nobrega e outros, todos devidamente 

qualificados nos autos

Recebida a inicial, designou-se audiência de conciliação para o dia 

25/04/2019 às 16:00.

A audiência de conciliação restou frustrada em razão da ausência de 

citação dos requeridos (fl. 47).

Informados outros endereços, a citação restou frustrada conforme os 

ARs de fls. 50/59.

Em seguida o requerente postulou a busca junto aos entes conveniados 

(fl. 63).

É o Breve relato. Fundamento e decido.

Verificada as várias tentativas frustradas de localização dos requeridos, 

pertinente o deferimento do pleito, razão pela qual diligencie-se junto aos 

demais sistemas conveniados perante o Tribunal de Justiça, na tentativa 

de localização de endereço.

Obtido endereço diverso do que consta nos autos, expeça-se o 

necessário para promover as respectivas citações com as advertências 

legais, nos termos já delineados no despacho de fl. 40.

Outrossim, designo nova data de realização da audiência de conciliação 

para o dia 06 de fevereiro de 2019 às 13h30min (MT), devendo os autos 

ser encaminhados para o Centro Judiciário de Solução de Conflitos para a 

realização do ato.

Intimem-se e se cumpra.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 174608 Nr: 16513-07.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORANDI ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONEXÃO SISTEMAS DE PROTESE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12.082, ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - OAB:17.550/MT, 

WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:OAB/MT 12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA Salomé Borges de 

Freitas - OAB:SP207287

 Vistos,

Considerando-se que pode o autor facilmente extrair dos autos o valor de 

seu débito inicial não vislumbro qualquer obstáculo ao mesmo para 

apresentar a memória atualizada do seu débito/credito mediante a 

amortiazção dos pagamentos realizados e compensação com os créditos 

decorrentes do julgado.

Assim, aguarde-se a apresentação de memóeria atualziada do débito de 

quem tenha o interesse de promover a execução, permanecendo o 

exequente inerte, conclusos para a rejeição do pedido de cumprimento de 

sentença.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 174608 Nr: 16513-07.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORANDI ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONEXÃO SISTEMAS DE PROTESE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12.082, ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - OAB:17.550/MT, 

WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:OAB/MT 12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA Salomé Borges de 

Freitas - OAB:SP207287

 Processo n.º 174608

Vistos etc.

Em que pese a reforma parcial da sentença é certo que permanece 

reconhecida a existência de crédito em favor do requerido, não obstante o 

saldo se mostre agora credor em favor do autor, assim determino a 

emenda da inicial para a compensação dos saldos, devendo o exequente 

apresentar memória de cálculo atualizada do crédito remanescente.

Após, apresentada nova memória de cálculo, intime-se a parte 

executada/sucumbente, para que, no prazo de 15 dias, pague/entregue a 

quantia/coisa determinada, em consonância com a decisão terminativa de 

mérito prolatada nos autos, sob pena do valor da condenação ser 

acrescido da multa de 10% prevista no artigo 523, §1º, do NCPC.

Sendo pago o valor pelo executado, nos moldes pleiteados e sem 

contraposições, expeça-se desde já o alvará em favor do exequente.

Caso não haja pronto pagamento/entrega no prazo mencionado no 

parágrafo anterior, fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor 

executado, com fulcro no art. 523, §1º, do NCPC.

 Transcorrido o prazo para pagamento, e não sendo saldada a dívida pelo 

executado, consigne-se no mandado a abertura do prazo de 15 dias para 

apresentação da impugnação, imediatamente após o término do prazo 

para pagamento, nos termos do art. 525, do NCPC, sem prejuízo à imediata 

expedição de mandado de penhora e avaliação de tantos bens quanto 

bastem para a satisfação do crédito, nos termos do art. 523, §3º, do 

NCPC.

No que tange a baixa do protesto, oficie-se diretamente ao Cartório como 

já determinado na sentença.

Após, conclusos para deliberações pertinentes.

Tangará da Serra-MT, 5 de dezembro de 2016

Marcos Terencio Agostinho Pires

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 284200 Nr: 12426-66.2018.811.0055

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANO MARCELO NORA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFÔNICA BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ QUATRIN - OAB:10537/MT, 

NATALIA CARGNIN QUATRIN - OAB:OAB/MT 17737

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FILINTO CORREA DA COSTA 

JUNIOR - OAB:11.264

 INTIMAÇÃO DO REQUERIDO, para manifestar, no prazo legal, sobre o teor 

da petição de folhas 109/110.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 184757 Nr: 2509-28.2015.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOCIEDADE MÉDICA VIDA E SAÚDE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R2 TECH SERVIÇOS E SOLUÇÕES 

INTELIGENTES LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIAN VINICIUS PAGNUSSAT 

- OAB:13.525-B, JOACIR JOLANDO NEVES - OAB:3610-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONAS RACHID MURAD FILHO 

- OAB:6.105 OAB/MT

 Intimação do autor para manifestar, no prazo legal, acerca da certidão: 

Certifico que em cumprimento a Decisão de folhas. 135, procedo o 

arquivamento em pasta própria (18) os documentos oriundos de busca 

realizada por este juízo, juntada as folhas 1040 (do livro),por se tratar de 

documentos SIGILOSO.

1ª Vara Criminal

Expediente
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 295115 Nr: 21091-71.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JDC.BARRA DO BUGRES-MT, MINISTERIO PUBLICO 

ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEOVAN OLIVEIRA MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WELDER GUSMÃ JACON - 

OAB:18570-B/MT

 Vistos,

Para o integral cumprimento do ato deprecado (interrogatório do acusado 

Geovan Oliveira Matos), designo o dia 08.03.2019, às 15h 50min.

 Oficie-se o juízo deprecante, com as informações necessárias.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 295113 Nr: 21087-34.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JDC.BRASNORTE-MT - VARA ÚNICA, MINISTERIO 

PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO SALVADOR MUNHAK PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL GIL SILVA - 

OAB:20.303/O

 Vistos,

Para o integral cumprimento do ato deprecado (inquirição da testemunha 

Wlisses Gomes Soares Filho), designo o dia 08.03.2019, às 15h 30min.

 Oficie-se o juízo deprecante, com as informações necessárias.

Às providências.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 246804 Nr: 14285-54.2017.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEIR MARINHO DE OMENA, VALDECIR 

FAUSTINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:NOTIFICAÇÃO

Prazo:15

Intimando:Réu(s): Valdecir Faustino da Silva, Cpf: 59318589115, Rg: 

1493000-5 SSP MT Filiação: Rosalino Faustino da Silva e Maria da Silva, 

data de nascimento: 06/07/1982, brasileiro(a), natural de Tangará da 

serra-MT, convivente, Endereço: Rua 05, 682-N, Bairro: Centro, Cidade: 

Tangará da Serra-MT

Réu(s): Valdeir Marinho de Omena, Cpf: 13347052404, Rg: 10205560 SSP 

PE Filiação: Mario Jorge Marinhoj de Omena e Severina Benedita dos 

Santos, brasileiro(a), , Endereço: Rua Belo Horizonte, Defronte 942 W, 

Cidade: Tangará da Serra-MT

Finalidade:NOTIFICAÇÃO para responder a acusação, por escrito, no 

prazo de 10 (dez) dias, podendo arguir preliminares e alegar tudo o que 

interesse a sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolar testemunhas até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação. Cientificando-os de que 

decorrido o prazo sem resposta, será nomeado para oferecê-la o 

Defensor Publico atuante nesta comarca.

Resumo da inicial:Em 04.04.2017, os denunciados traziam consigo 02 

porções de substancia analoga a cocaína e maconha para consumo 

pessoal.

Decisão/Despacho:Vistos, Valdecir Faustino da Silva e Valdeir Marinho de 

Omena foram denunciados como incursos nas sanções do art.28 da Lei 

11.343/06 por fato ocorrido em abril de 2017. O procedimento tramitou 

inicialmente no juizado especial e foi encaminhado para este juízo em 

razão dos processados não terem sido localizados nos endereços dos 

autos. É o relato do necessário. Fundamento. Decido. Considerando que 

os denunciados não foram localizados, notifiquem-se por edital, para 

apresentação da defesa, com prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do 

artigo 361 do CPP. Às providências.

Nome do Servidor (digitador):Ingrid Carolini Teston Balconi

Portaria:

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 256549 Nr: 21907-87.2017.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silvanei Lopes de Aquino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NEWTON ZACARIAS 

PETERMANN FREGADOLLI BRANDÃO - OAB:10.515 OAB/MT, SANDRA 

ELIANE JOHN - OAB:12756

 Vistos,

Para readequar a pauta, redesigno a audiência para o dia 28/02/2019, às 

15h 30min.

Às providências.

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001394-81.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LAZARO ALBERTO GOMES SIRQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTEVAN SOLETTI OAB - RO3702 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILSON LUIZ DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAMILA PERON GILI OAB - MT0016474A (ADVOGADO(A))

 

Intimo a parte executada acerca do bloqueio do ID 15950400, nos termos 

do art. 854, § 2º, do CPC de 2015, inclusive para, querendo, apresentar 

embargos, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC – Enunciado nº 

142 do FONAJE), porquanto se trata de procedimento de cumprimento de 

sentença.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001351-47.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON WONEI DA SILVA ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FAGNER RAIONE SILVA ARRUDA OAB - MT23443/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ceres Bilate Baracat OAB - MT12869/O (ADVOGADO(A))

ERIK JUNIOR NEVES BARACAT OAB - MT0018525A (ADVOGADO(A))

 

Intimo a parte autora para manifestar nos autos requerendo o que 

entender de direito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000029-55.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JANILENE SOUSA CARVALHO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

Certifico a tempestividade da contestação. Intimo a parte autora para 

manifestação, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002586-15.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

KERLI SIMONE MEZOMO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDOMIRO ANTONIO DA SILVA JUNIOR OAB - MT21128/B 

(ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

 

VISTOS. KÉRLI SIMONE MEZOMO SILVA ajuizou a presente ação de 

obrigação de fazer com pedido de medida de urgência em face do 

ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, 

para que seja determinado aos reclamados o fornecimento do 

medicamento descrito na inicial em razão de sua situação peculiar de 

saúde e da impossibilidade financeira de arcar com a aquisição periódica 

do fármaco. Conforme expõe na inicial, a reclamante é portadora de 

Trombofilia, tendo-lhe sido prescrito o uso do medicamento ENOXAPARINA 

que é de alto custo e não foi fornecido pelos reclamados por intermédio do 

Sistema Único de Saúde. Por essas razões, fundamentado em dispositivos 

da Constituição Federal e legislação infraconstitucional, afirma ter o 

Estado, lato sensu, o dever de fornecimento do mencionado medicamento 

e requer, em razão da urgência própria ao caso, o deferimento de medida 

liminar inaudita altera parte, compelindo os reclamados a fornecê-los, por 

tempo indeterminado, sob pena de bloqueio. Instado a se manifestar o NAT 

elaborou parecer técnico informando que o medicamento não é fornecido 

pelo SUS. FUNDAMENTO E DECIDO. Conforme consta do exórdio e dos 

documentos a ela acostados, a reclamante apresenta diagnóstico de 

Trombofilia que, conforme demonstrado na inicial, precisa de tratamento 

adequado o que só é possível mediante a ingestão do medicamento 

solicitado ao Poder Público. Contudo, a reclamante afirma ser desprovida 

de recursos financeiros suficientes para custear a aquisição periódica do 

medicamento necessário para seu tratamento. Para a concessão da 

liminar pretendida, necessária a análise da presença dos requisitos 

próprios da antecipação da tutela final perseguida, nos termos do art. 300, 

do Código de Processo Civil de 2015. A probabilidade do direito se 

relaciona com a adequação do alegado com o direito lesado, ou seja, é a 

análise feita em sede de confronto entre o caso em questão com o teor da 

norma violada, ou passível de violação, juntamente com a análise das 

provas existentes, que não devem ser equívocas. Já o perigo da demora 

no provimento jurisdicional consiste na inviabilização do efetivo exercício 

do direito caso haja um retardar no provimento jurisdicional. Para a 

averiguação da tutela específica pleiteada, faz-se necessário ainda, 

rememorar o disposto na Constituição Federal, especialmente o que 

consta em seu art. 1º, III, no tocante à necessidade de garantir-se a 

dignidade da pessoa humana. Mais à frente, em seu art. 5º, prevê a 

inviolabilidade do direito à vida, como um dos direitos fundamentais do 

homem. O direito à vida, por sua vez, inserido no contexto dos direitos 

fundamentais, tem em si ínsito, assim como o prevê a própria Constituição 

Federal nos artigos 6º e 196 a 200, o direito à saúde, como corolário 

próprio e fundamental. Nesse sentido: “O direito à saúde - além de 

qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas - 

representa conseqüência constitucional indissociável do direito à vida” 

(STF – 2.ª T. – RE-AgR 393175/RS – Rel. Min. CELSO DE MELLO. J.: 

12.12.06, DJ 02.02.07, p. 00140) Conforme dispõe o art. 196, “a saúde é 

direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e 

econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos 

e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua 

promoção, proteção e recuperação.” Por outro lado, estabelece o art. 198 

que “as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede 

regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado 

de acordo com as seguintes diretrizes: (...) II – atendimento integral, com 

prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços 

assistenciais.” Evidentemente, o direito à vida, à saúde e à dignidade 

humana devem prevalecer, ainda que em detrimento do erário. Nesse 

mesmo sentido, já foi decidido pelo E. Supremo Tribunal Federal, em 

contexto assemelhado (Pet. 1.246-SC): “Entre proteger a inviolabilidade do 

direito à vida, que se qualifica como direito subjetivo inalienável 

assegurado pela própria Constituição da República (art. 5º, caput e art. 

196), ou fazer prevalecer, contra essa prerrogativa fundamental, um 

interesse financeiro e secundário do Estado, entendo – uma vez 

configurado esse dilema – que razões de ordem ético-jurídica impõem ao 

julgador uma só e possível opção: aquela que privilegia o respeito 

indeclinável à vida e à saúde humana, notadamente daqueles que têm 

acesso, por força de legislação local, ao programa de distribuição gratuita 

de medicamentos, instituído em favor de pessoas carentes”. É visível a 

hipossuficiência da reclamante, uma vez que juntou aos autos 

documentos demonstrando esta situação. Assim, ao que tudo indica, não 

conseguirá custear as despesas exigidas para aquisição do medicamento 

prescrito por indicação médica. Diante da hipossuficiência de seus 

cidadãos, o Estado, por meio da Constituição Federal, tornou obrigatória a 

tutela da saúde a todos os entes da Federação, consoante se extrai do 

seu artigo 23, inciso II. Nesse mesmo sentido, e em razão dessa 

determinação da Carta Magna, o legislador infraconstitucional editou o art. 

2º da Lei nº 8.080/90, que dispõe sobre as condições para a promoção, 

proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos 

serviços correspondentes, verbis: “A saúde é um direito fundamental do 

ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao 

seu pleno exercício.” E para atendimento das normas em evidência, o 

Ministério da Saúde editou a Portaria MS/GM nº 1.554/2013, que dispõe 

sobre as regras de financiamento e execução do Componente 

Especializado da Assistência Farmacêutica no âmbito do Sistema Único de 

Saúde (SUS), ou seja, estabelece as diretrizes a serem seguidas para os 

casos de necessidade de fornecimento aos cidadãos de medicamentos 

que sejam de alto custo, revelando que a própria administração pública 

tem ciência da obrigação que tem de atender os hipossuficientes. Nesse 

aspecto, insta salientar que a reclamante demonstrou ter tentado 

conseguir o medicamento através da rede municipal de saúde, que 

informou que o fármaco não está disponível. Cumprida, nesse passo, a 

recomendação constante do art. 1º, § 1º, da Portaria nº 02/2015-CGJ. 

Além disso, juntou aos autos laudo médico, em que justifica a necessidade 

de utilização do medicamento ora pretendido, embora não constem das 

listas do SUS, tendo em vista que eles têm melhor eficácia do que aqueles 

similares fornecidos na rede pública. Nesse passo, cumpriu a reclamante 

os requisitos exigidos no julgamento do REsp 1.657.156. À luz de 

entendimentos jurisprudenciais, é inegável o dever solidário dos vários 

entes da federação, em garantir integral tratamento de saúde àqueles que 

o necessitam: STF-0058774) AGRAVOS REGIMENTAIS NO RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. JULGAMENTO CONJUNTO. ADMINISTRATIVO. DIREITO 

À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES 

FEDERATIVOS. EXISTÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE 

ALTO CUSTO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. DEVOLUÇÃO DOS 

AUTOS À ORIGEM. ARTIGO 543-B DO CPC E ART. 328 DO RISTF. 1. 

Incumbe ao Estado, em todas as suas esferas, prestar assistência à 

saúde da população, nos termos do art. 196 da Constituição Federal, 

configurando essa obrigação, consoante entendimento pacificado na 

Corte, responsabilidade solidária entre os entes da Federação. 2. O 

Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência da repercussão geral 

da questão relativa ao fornecimento de medicamentos de alto custo. 

Aplicação do art. 543-B do CPC. 3. Agravo regimental do Estado do Ceará 

não provido e agravo regimental interposto pela União prejudicado. (Ag. 

Reg. no Recurso Extraordinário nº 818.572/CE, 1ª Turma do STF, Rel. Dias 

Toffoli. j. 02.09.2014, unânime, DJe 05.11.2014). STF-0055351) DIREITO 

CONSTITUCIONAL. SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. 

SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS. PRECEDENTES. ACÓRDÃO 

RECORRIDO PUBLICADO EM 07.05.2009. A jurisprudência desta Corte 

firmou-se no sentido da responsabilidade solidária dos entes federativos 

quanto ao fornecimento de medicamentos pelo Estado, podendo o 

requerente pleiteá-los de qualquer um deles - União, Estados, Distrito 

Federal ou Municípios. As razões do agravo regimental não se mostram 

aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 

Agravo regimental conhecido e não provido. (Ag. Reg. no Recurso 

Extraordinário nº 630.932/RJ, 1ª Turma do STF, Rel. Rosa Weber. j. 

09.09.2014, unânime, DJe 24.09.2014). STJ-0476008) ADMINISTRATIVO. 

PROCESSUAL CIVIL. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE 

MEDICAMENTO. SOLIDARIEDADE ENTRE UNIÃO, ESTADOS E MUNICÍPIOS. 

AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. REPERCUSSÃO GERAL. 

SOBRESTAMENTO DO FEITO. DESNECESSIDADE. 1. O Superior Tribunal 

de Justiça, em reiterados precedentes, tem decidido que o funcionamento 

do Sistema Único de Saúde - SUS é de responsabilidade solidária dos 

entes federados, de forma que qualquer deles ostenta legitimidade para 

figurar no polo passivo de demanda que objetive o acesso a 

medicamentos. 2. A repercussão geral reconhecida pela Suprema Corte, 

nos termos do art. 543-B do CPC, não enseja o sobrestamento dos 

recursos especiais que tramitam neste Superior Tribunal de Justiça. Nesse 

sentido: AgRg no REsp 1.344.073/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, 

Primeira Turma, DJe 06.09.2013; e AgRg no AREsp 244.747/SP, Rel. 

Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 08.02.2013. 3. Agravo 

regimental a que se nega provimento. (AgRg no Agravo em Recurso 

Especial nº 550.808/MG (2014/0177805-5), 1ª Turma do STJ, Rel. Sérgio 

Kukina. j. 02.09.2014, unânime, DJe 08.09.2014). Conclui-se, portanto, que 
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cabe aos entes federados, solidariamente responsáveis, no que tange à 

saúde, a sua promoção e proteção, e também a sua recuperação. 

Destarte, transparece inegável o direito de acesso à saúde de qualidade, 

oportunizando o bem estar daqueles que necessitam, e que não possuem 

condições de obtê-la, a não ser pelas vias judiciais. Analisando, então, os 

pressupostos para a concessão da tutela específica, observa-se que o 

fumus boni iuris se consubstancia nos princípios constitucionais 

elencados nos artigos 6º e 196 da Constituição Federal, que impôs ao 

Poder Público (Executivo) a obrigação de garantir o acesso universal e 

igualitário das necessidades imprescindíveis para a saúde dos cidadãos. 

De outro lado, o periculum in mora é igualmente verificado, em face da 

temeridade da medida ser deferida somente ao final, mormente diante do 

risco de que, com a falta do medicamento, venha a se complicar o estado 

de saúde do reclamante, caso não seja submetido ao tratamento 

adequado. Ademais, a inércia dos reclamados poderá causar danos 

irreparáveis, sobretudo pelo risco extremo à saúde da reclamante, 

materializando nos autos os requisitos basilares exigidos pela lei para a 

concessão da medida pleiteada. Outrossim, há comprovação expressa da 

recusa do Poder Público em fornecer os medicamentos o que demonstra 

que a reclamante não conseguiria atingir o seu intento pelas vias 

administrativas. A jurisprudência já se manifestou, em reiteradas decisões, 

em casos semelhantes: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE 

INDEFERE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA ANTE A AUSÊNCIA DE 

VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO. REFORMA. CONSTATAÇÃO DE QUE 

RESTARAM PREENCHIDOS OS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 273, DO 

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MEDICAMENTO. FORNECIMENTO. 

OBRIGATORIEDADE. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. 

INTELIGÊNCIA DO ART. 196, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES 

DO STJ. "(...) 4. Os arts. 196 e 227 da CF/88 inibem a omissão do ente 

público (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) em garantir o efetivo 

tratamento médico à pessoa necessitada, inclusive com o fornecimento, 

se necessário, de medicamentos de forma gratuita para o tratamento, cuja 

medida, no caso dos autos, impõe-se de modo imediato, em face da 

urgência e conseqüências que possam acarretar a não-realização. (...)." 

(STJ: RMS 23.184/RS, Rel. Ministro José Delgado, Primeira Turma, julgado 

em 27.02.2007, DJ 19.03.2007, p. 285). Recurso conhecido e provido. 

Decisão unânime. (Agravo de Instrumento nº 2006208651, Câmara Cível 

do TJSE, Rel. Clara Leite de Rezende. j. 28.01.2008). Ressalvo, entretanto, 

que a medida ora deferida tem o condão de determinar aos requeridos que 

forneçam os medicamentos vindicados pelo tempo que for necessário ao 

integral tratamento da reclamante. Para isso, em cumprimento ao que 

determina o art. 11 do Provimento nº 02/2015-CGJ, deverá o reclamante 

apresentar, a cada 6 (seis) meses, relatório médico indicando a 

necessidade da manutenção do uso do medicamento, sob pena de perda 

da eficácia da presente medida. Outrossim, para o fim de se aferir a 

imprescindibilidade do tratamento e por quanto tempo, poderá a presente 

decisão reavaliada, caso reste demonstrada a desnecessidade da 

continuidade do tratamento e fornecimento do produto. Tal medida se 

apresenta como possível e quiçá necessária para que não se onere o 

erário, mais que o necessário ao atendimento da pretensão do reclamante, 

sem perder de vista a prioridade absoluta de continuidade do tratamento, e 

que não seja cessado o tratamento indevidamente. Por todo o exposto, 

presentes os requisitos legais, CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA e, em 

consequência, determino que os reclamados disponibilizem à reclamante, 

no prazo máximo de 05 (cinco) dias, o medicamento ENOXAPARINA em 

quantidade e pelo tempo necessário ao tratamento da enfermidade 

noticiada na petição inicial. Consigne-se que, em caso de eventual 

descumprimento da ordem, poderá ser determinado o bloqueio de verbas 

públicas para o cumprimento da tutela específica ora deferida, nos termos 

do artigo 497 do Código de Processo Civil de 2015. Caso haja notícia de 

descumprimento desta ordem judicial, extraiam-se as cópias necessárias, 

encaminhando-se ao Ministério Público para adoção das providências 

legais pertinentes, no que tange à responsabilização civil e criminal da 

autoridade recalcitrante. Ressalvo, desde logo, que não há como ser 

acolhido o requerimento no sentido de ser disponibilizado “todo o 

tratamento de saúde necessário ao seu restabelecimento”, uma vez que o 

pleito, como formulado, não atende aos requisitos do art. 324 , do Código 

de Processo Civil de 2016, por ausência da exigida especificação legal, 

assim como porque não é possível, no âmbito dos Juizados Especiais, a 

prolação de sentenças ilíquidas, diante do disposto no art. 38, parágrafo 

único, da Lei nº 9.099/95, c.c. art. 27 da Lei nº 12.153/2009. 

Consequentemente, se não é possível conferir a tutela, na forma 

postulada, em definitivo, inviável também sua antecipação. Não obstante 

discipline a Lei nº 12.153/2009 (art. 7º) que, os entes públicos legitimados 

a figurar no polo passivo de demandas que tenham trâmite no Juizado 

Especial da Fazenda Pública, devem ser citados para comparecimento à 

audiência de conciliação, é fato que os representantes da Fazenda 

Pública raramente comparecem ao referido ato. A adoção do referido 

procedimento (que remete ao que está previsto na Lei nº 9.099/95), 

portanto, com a realização de um ato processual inútil e desnecessário, 

não preservaria a celeridade que deve permear procedimentos da 

espécie; ao contrário, apenas oneraria as partes e atravancaria 

demasiadamente a marcha procedimental. Considerando a forte orientação 

doutrinária e jurisprudencial no sentido de admitir-se a aplicação 

subsidiária do CPC ao microssistema dos Juizados Especiais, bem como 

tendo em vista que restarão preservados os princípios descritos no art. 2º 

da Lei nº 9.099/95, hei por bem determinar, especificamente no que tange 

à citação e prazo para resposta do reclamado, que seja observado o 

disposto no art. 335 do CPC de 2015. Assim, cite-se a parte reclamada 

pessoalmente (art. 6º da Lei nº 12.153/2009, c.c. art. 247, III, do CPC de 

2015), para, querendo, apresentar resposta ao pedido inicial, no prazo de 

15 (quinze) dias, observado o disposto no art. 7º da Lei nº 12.153/2009 

(não haverá prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual, 

inclusive apresentação de resposta ou interposição de recurso). Com a 

apresentação da resposta ou o decurso do prazo, certifique-se e 

intime-se o reclamante para manifestação, em 05 (cinco) dias. Após, 

tornem os autos conclusos para designação de audiência de instrução ou 

julgamento antecipado da lide. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da 

Serra/MT, 10 de dezembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000429-06.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR NUNES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO GALLEGO OAB - MT9809-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVON COSMÉTICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HORACIO PERDIZ PINHEIRO NETO OAB - SP0157407A (ADVOGADO(A))

KLAUS GIACOBBO RIFFEL OAB - RS0075938A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Dê-se ciência às partes do retorno destes autos da Turma 

Recursal. Transitada em julgado a sentença, providencie-se a alteração da 

classe processual junto ao sistema PJe. Caso nada seja requerido no 

prazo legal, remetam-se os autos ao arquivo procedendo-se às baixas e 

anotações de estilo. Sem prejuízo, caso a parte sucumbente não seja 

beneficiária da Justiça Gratuita ou não detenha isenção legal, 

encaminhem-se os autos ao Contador Judicial, para cálculo de eventuais 

custas pendentes e intime-se para promover o pagamento no prazo de 05 

(cinco) dias, cumprindo-se na íntegra o que estabelece o art. 574 da 

CNGC. Cumpridas as determinações, arquivem-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Tangará da Serra/MT, 10 de dezembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002101-15.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVANE RIBEIRO SOCORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS ANTONIO BATISTAO OAB - MT0016904A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ETELVINA ALINE VETTORE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Recebo a emenda à inicial. Designe-se audiência de conciliação. 

Cite-se a parte promovida preferencialmente por correspondência com 

aviso de recepção, intimando-a também para comparecimento à audiência 

de conciliação. A correspondência ou contra-fé recebida no endereço da 

parte é eficaz para efeito de citação, desde que identificado o seu 

recebedor (Enunciado nº 5 do FONAJE). Na correspondência/mandado de 

citação/intimação deverá constar a advertência de que o não 

comparecimento da parte promovida na audiência de conciliação importará 
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em sua revelia e presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial 

(art. 20 da Lei nº 9.099/95), bem como que o prazo de 05 (cinco) dias para 

a oferta de resposta fluirá a partir da audiência de conciliação, caso não 

haja composição amigável no referido ato e as partes dispensem a 

produção de provas em audiência de instrução e julgamento. Caso as 

partes manifestem o desejo de produzir provas em audiência de instrução, 

o prazo fatal para a oferta de resposta escrita ou oral será a data da 

audiência de instrução e julgamento. Intime(m)-se o(a)(s) promovente(s), 

consignando no mandado que o não comparecimento pessoal à audiência 

implicará na extinção do processo sem resolução do mérito e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais. O advogado que estiver 

patrocinando os interesses de qualquer das partes deverá ele próprio 

providenciar a habilitação no sistema PJe, através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, conforme dispõe o art. 21, da Resolução nº 

03/2018/TP-TJMT, de 12.04.2018. Nesse sentido, quando necessário, 

desde já determino que a Secretaria providencie a intimação prevista no § 

1º do referido dispositivo. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra-MT, 

10 de dezembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002506-51.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

PUGLIESI INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHEL HENRIQUE TIMOTEO MORENO OAB - PR65500 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. RAMOS - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Recebo a emenda à inicial. Designe-se audiência de conciliação. 

Cite-se a parte promovida preferencialmente por correspondência com 

aviso de recepção, intimando-a também para comparecimento à audiência 

de conciliação. A correspondência ou contra-fé recebida no endereço da 

parte é eficaz para efeito de citação, desde que identificado o seu 

recebedor (Enunciado nº 5 do FONAJE). Na correspondência/mandado de 

citação/intimação deverá constar a advertência de que o não 

comparecimento da parte promovida na audiência de conciliação importará 

em sua revelia e presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial 

(art. 20 da Lei nº 9.099/95), bem como que o prazo de 05 (cinco) dias para 

a oferta de resposta fluirá a partir da audiência de conciliação, caso não 

haja composição amigável no referido ato e as partes dispensem a 

produção de provas em audiência de instrução e julgamento. Caso as 

partes manifestem o desejo de produzir provas em audiência de instrução, 

o prazo fatal para a oferta de resposta escrita ou oral será a data da 

audiência de instrução e julgamento. Intime(m)-se o(a)(s) promovente(s), 

consignando no mandado que o não comparecimento pessoal à audiência 

implicará na extinção do processo sem resolução do mérito e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais. O advogado que estiver 

patrocinando os interesses de qualquer das partes deverá ele próprio 

providenciar a habilitação no sistema PJe, através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, conforme dispõe o art. 21, da Resolução nº 

03/2018/TP-TJMT, de 12.04.2018. Nesse sentido, quando necessário, 

desde já determino que a Secretaria providencie a intimação prevista no § 

1º do referido dispositivo. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra-MT, 

10 de dezembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002644-18.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ELI AMBROSIO DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CORREA BRAGA FILHO OAB - MT0016482A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Recebo a petição inicial eis que preenchidos os requisitos do art. 

319 do Código de Processo Civil de 2015. Não obstante discipline a Lei nº 

12.153/2009 (art. 7º) que, os entes públicos legitimados a figurar no polo 

passivo de demandas que tenham trâmite no Juizado Especial da Fazenda 

Pública, devem ser citados para comparecimento à audiência de 

conciliação, é fato que os representantes da Fazenda Pública raramente 

comparecem ao referido ato. A adoção do referido procedimento (que 

remete ao que está previsto na Lei nº 9.099/95), portanto, com a 

realização de um ato processual inútil e desnecessário, não preservaria a 

celeridade que deve permear procedimentos da espécie; ao contrário, 

apenas oneraria as partes e atravancaria demasiadamente a marcha 

procedimental. Considerando a forte orientação doutrinária e 

jurisprudencial no sentido de admitir-se a aplicação subsidiária do CPC ao 

microssistema dos Juizados Especiais, bem como tendo em vista que 

restarão preservados os princípios descritos no art. 2º da Lei nº 9.099/95, 

hei por bem determinar, especificamente no que tange à citação e prazo 

para resposta do reclamado, que seja observado o disposto no art. 335 do 

CPC de 2015. Assim, cite-se a parte reclamada pessoalmente (art. 6º da 

Lei nº 12.153/2009, c.c. art. 247, III, do CPC de 2015), para, querendo, 

apresentar resposta ao pedido inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, 

observado o disposto no art. 7º da Lei nº 12.153/2009 (não haverá prazo 

diferenciado para a prática de qualquer ato processual, inclusive 

apresentação de resposta ou interposição de recurso). Com a 

apresentação da resposta ou o decurso do prazo, certifique-se e 

intime-se o reclamante para manifestação, em 05 (cinco) dias. Após, 

tornem os autos conclusos para designação de audiência de instrução ou 

julgamento antecipado da lide. O advogado que estiver patrocinando os 

interesses de qualquer das partes deverá ele próprio providenciar a 

habilitação no sistema PJe, através da funcionalidade “Solicitar 

Habilitação”, conforme dispõe o art. 21, da Resolução nº 03/TP-TJMT, de 

12.04.2018. Nesse sentido, quando necessário, desde já determino que a 

Secretaria providencie a intimação prevista no § 1º do referido dispositivo. 

Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra-MT, 11 de dezembro de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000900-85.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LEITE & ARTERO LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE MARIM DE OLIVEIRA OAB - MT0020003A (ADVOGADO(A))

CARLOS ALBERTO DE ALENCAR CAMPOS OAB - MT0004123A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENAN SILVA DE JESUS (EXECUTADO)

 

Vistos. Para que seja possível homologar o acordo mencionado no ID 

16998887, deverá a reclamante, no prazo de 10 dias, juntar cópia da 

transação, devidamente assinada pelas partes, sob pena de extinção sem 

resolução do mérito. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 11 de dezembro de 

2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002036-20.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO JOABE DELMONDES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANI KERBER DIEL OAB - MT21492/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LACIANE ARRUDA DE LEMOS (REQUERIDO)

ANTONIO MATIAS FILHO - SUPERMERCADO BOM LAR - EPP (REQUERIDO)

 

Vistos. Antes de deliberar sobre o pedido de decretação da revelia da 

reclamada Laciane Arruda de Lemos, INTIME-SE o reclamante para, no 

prazo de 10 dias, manifestar sobre o prosseguimento do feito em relação 

ao reclamado Supermercado Bom Lar, representado pelo Sr. Antonio 

Matias Filho, uma vez que não houve sua regular intimação para audiência 

(ID 16851400). Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 11 de dezembro de 

2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001181-41.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA ANDRADE DA SILVA OAB - MT24784/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Vistos. Considerando o documento juntada pela reclamada no ID 

15027363, INTIME-SE a reclamante para manifestação, no prazo de 5 dias. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos 

para análise de possibilidade de julgamento antecipado. Cumpra-se. 

Tangará da Serra/MT, 11 de dezembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR 

Juiz de Direito

Comarca de Lucas do Rio Verde

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1003285-07.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

L. G. D. A. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLE CRISTIANE FERREIRA DA SILVA OAB - MT0017818A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBSON JUNIO BARROS SERRA (INVENTARIADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1003285-07.2016.8.11.0045. 

REQUERENTE: LUKAS GABRIEL DE ALMEIDA BARROS INVENTARIADO: 

ROBSON JUNIO BARROS SERRA Vistos. 1. Trata-se de Inventário 

ajuizado por LUKAS GABRIEL DE ALMEIDA BARROS, menor impúbere, 

representado por sua genitora Rafaela de Almeida Moura, visando a 

declaração da transmissão dos bens e direitos deixados por seu genitor 

falecido ROBSON JUNIO BARROS SERRA. A decisão Id. 5544527 

concedeu os benefícios da Justiça Gratuita, bem como nomeou o 

requerente como Inventariante. Na petição Id. 9246901 a parte requerente 

pugnou pela suspensão da presente ação, informando que o único bem 

deixado pelo de cujus consiste num veículo que está na posse de um 

irmão do falecido, tendo a parte requerente ajuizado uma ação de busca e 

apreensão do mesmo, a qual está tramitando na 3ª Vara Cível desta 

Comarca sob o nº 1002547.19.2016.8.11.0045. Pugna assim pela 

suspensão da presente ação, até o deslinde final da ação retrocitada. 

Juntou os documentos Id. 9247012. Termo de compromisso de 

inventariante juntado no documento Id. 9247016. O Ministério Público se 

manifestou no documento Id. 13979099, pugnando pelo reconhecimento do 

instituto da conexão do presente inventário com a ação de busca e 

apreensão, com a consequente remessa da presente ação ao juízo da 3ª 

Vara Cível, tendo em vista ser aquele o juízo prevento. 2. Em que pese a 

manifestação ministerial, parece-me não existir conexão entre a presente 

ação de inventário e a ação de busca e apreensão, uma vez que as 

demandas têm pedidos e causas de pedir distintas. No presente inventário 

objetiva-se a declaração e partilha dos bens do espólio, enquanto na ação 

de busca e apreensão tem por fim a retomada da posse do bem móvel. 

Desse modo, diante da ausência de identidade entre os objetos ou causas 

de pedir, deixo de reconhecer a conexão entre as indigitadas ações, nos 

termos do já referido artigo 55 do Código de Processo Civil. Neste sentido, 

colaciona-se jurisprudência: PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO 

DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRETENDIDA 

REMESSA DOS AUTOS À VARA EM QUE TRAMITA O INVENTÁRIO. BEM 

INTEGRANTE DO ESPÓLIO. INEXISTÊNCIA DE PREVENÇÃO OU CONEXÃO 

ENTRE AS DEMANDAS. AUSÊNCIA DE RISCO DE DECISÕES 

CONFLITANTES. EXEGESE DO ARTIGO 103 DO CPC. COMPETÊNCIA DO 

JUÍZO SUSCITADO PARA JULGAMENTO DO FEITO. Em face da ausência 

de similitude entre os objetos ou as causas de pedir das demandas, bem 

como pelo fato de não haver riscos de decisões contraditórias não existe 

conexão ou prevenção entre a ação de inventário e a ação de 

reintegração de posse, conforme exegese do artigo 103 do Código de 

Processo Civil. (TJSC, CC 2008.022337-2, Segunda Câmara de Direito Civil, 

Relator Luiz Carlos Freyesleben, Julgamento em 17.02.2010). CONFLITO 

NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. 

JUÍZO SUSCITADO QUE DECLINOU DA COMPETÊNCIA SOB O 

FUNDAMENTO DE CONEXÃO ENTRE A AÇÃO DE INVENTÁRIO QUE 

TRAMITA NO JUÍZO SUSCITANTE. A AÇÃO DE INVENTÁRIO OBJETIVA A 

DECLARAÇÃO E PARTILHA DOS BENS DO ESPÓLIO; ENQUANTO A AÇÃO 

DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE TEM POR FIM VERIFICAR SE HOUVE OU 

NÃO O ESBULHO E SE O AUTOR TINHA OU NÃO A POSSE ANTERIOR. 

INEXISTE CONEXÃO A JUSTIFICAR A REUNIÃO DOS PROCESSOS. 

PRECENDENTE DESTA CORTE. CONFLITO QUE SE CONHECE PARA FIXAR 

A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO DA 3ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DA CAPITAL. (TJRJ, CC 65437-95.2014.819.0000, Nona 

Câmara Cível, Relator José Roberto Portugal Compasso, Julgamento em 

12.01.2015). CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. INTERDITO 

PROIBITÓRIO. IMÓVEL ARROLADO EM AÇÃO DE INVENTÁRIO. MATÉRIAS 

DISTINTAS. QUESTÃO POSSESSÓRIA QUE NÃO DIZ RESPEITO À 

PARTILHA LEVADA AO JUÍZO SUSCITADO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO 

CÍVEL. CONFLITO NEGATIVO. JULGADO IMPROCEDENTE. Acordam os 

integrantes da Décima Sétima Câmara do Tribunal de Justiça do Estado do 

Paraná, em composição integral, por unanimidade de votos, em julgar 

improcedente o conflito, declarando o Juízo da Vara Cível e Anexos da 

Comarca de Pitanga (suscitante) competente, ao qual deverão ser os 

autos remetidos oportunamente, nos termos do voto do Relator. (TJPR, CC 

1000730-4, Décima Sétima Câmara Cível em Composição Integral, Relator 

Fernando Paulino da Silva Wolff Filho, Julgamento em 23.03.2004). 3. 

Conquanto não reconhecida a conexão, verifica-se que a existência da 

ação de busca e apreensão do veículo que pertencia ao de cujus constitui 

em questão prejudicial ao deslinde da presente demanda, motivo pelo qual 

cumpre determinar a suspensão da presente até o julgamento final da 

prejudicialidade evidenciada, aplicando-se o disposto no artigo 313, V, “a” 

do Código de Processo Civil. Neste sentido, colaciona-se jurisprudência: 

APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO. ÚNICO BEM. OBJETO DE 

REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. SUSPENSÃO 

DO FEITO. 1. Evidenciado que a titularidade dos direitos sobre o único bem 

a inventariar, situado em terreno da Marinha, encontra-se pendente de 

julgamento de Ação de Reintegração de Posse em curso perante outra 

comarca, deve ser reconhecida a prejudicialidade externa, com a 

suspensão do inventário pelo prazo de até 01 (um) anos. 2. Recurso 

conhecido e provido. Sentença cassada, para determinar o sobrestamento 

do processo. (TJDF, AC 20130610023798, Sexta Turma Cível, Relatora 

Ana Maria Duarte Amarante Brito, Julgamento em 27.01.2016). 

INVENTÁRIO E PARTILHA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. QUESTÃO 

PREJUDICIAL EXTERNA. AGRAVO. DÚVIDA SOBRE A EXTENSÃO DOS 

BENS QUE INTEGRAM O ESPÓLIO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO NA POSSE. 

ALEGAÇÃO DE VENDA ANTERIOR À MORTE DO DE CUJUS. DECISÃO 

CONFIRMADA. 1. Em que pese poder não existir lide no inventário, há 

questões de direito prejudiciais ao julgamento da demanda, que podem 

exigir a suspensão do processo de inventário, evitando a partilha de bens 

que não integram o espólio. Exegese do artigo 265, inciso IV, letra “a”, do 

CPC. 2. O ajuizamento da ação de reintegração de posse, durante o 

processamento do inventário, a ensejar fundadas dúvidas se o imóvel 

integra o espólio (alegação de que o bem foi vendido anteriormente ao 

falecimento do de cujus e, depois, foi esbulhado pela viúva-inventariante), 

possibilita a suspensão deste processo até o julgamento da demanda 

possessória. 3. Destarte, evita-se a partilha de bem incerto e a 

possibilidade de se prejudicar eventual terceiro de boa-fé, que terá 

legitimidade ativa para pedir a rescisão ou a anulação da sentença a ser 

proferida no procedimento de inventário e partilha. (TJPR, AI 1459821, 

Sétima Câmara Cível, Relator Accácio Cambi, Julgamento em 04.11.2003). 

4. Diante do exposto, nos termos do artigo 313, V, “a”, e § 4º do CPC, 

suspendo a tramitação do presente inventário pelo prazo máximo de um 

(01) ano, ou até o julgamento da Ação de Busca e Apreensão nº 

1002547-19.2016.8.11.0045, a qual tramita junto à Terceira Vara Cível 

desta Comarca. 5. Expeça-se ofício ao Juízo da Terceira Vara da Comarca 

de Lucas do Rio Verde-MT, solicitando os préstimos no sentido de 

informar a este juízo acerca do julgamento da ação retrocitada, 

encaminhando, assim que possível, cópia da sentença proferida e/ou da 

respectiva certidão de trânsito em julgado. 6. Resolvida a causa de 

prejudicialidade externa, ou decorrido o prazo de 01 ano, manifeste-se a 

parte autora em 10 dias. 7. Intimem-se. Ciência ao Ministério Público. Às 

providências. LUCAS DO RIO VERDE, 9 de agosto de 2018. Gleidson de 

Oliveira Grisoste Barbosa Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004846-95.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEAN TEGNHER (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO DOUTO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA QUE NO 

PRAZO LEGAL SE MANIFESTE ACERCA DA PETIÇÃO ID.16998865.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1005280-84.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

AIRTON CALLAI (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR OAB - RS71649 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE LUCAS DO RIO VERDE 

(IMPETRADO)

Presidente da Camara Municipal de Lucas do Rio Verde (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1005280-84.2018.8.11.0045. 

IMPETRANTE: AIRTON CALLAI IMPETRADO: PRESIDENTE DA CAMARA 

MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE, CÂMARA MUNICIPAL DE 

VEREADORES DE LUCAS DO RIO VERDE Vistos. 1. Trata-se de Mandado 

de Segurança com pedido de liminar impetrado por AIRTON CALLAI contra 

ato do PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO 

VERDE-MT, JILOIR AUGUSTO PELICIOLI, aduzindo em síntese, que na 

sessão Ordinária de n. 40, realizada em 04/12/2018, o impetrado, ao 

deliberar acerca da regularidade das chapas concorrentes para mesa 

diretora da Câmara Municipal para o biênio 2019/2010, em violação ao 

regimento interno da casa, entendeu pela legalidade da chapa 1 e 

impedimento da chapa 2, maculando o procedimento eleitoral. Requer a 

concessão de liminar para fins de determinar a imediata anulação da 

eleição para mesa diretora realizada no dia 04/12/2018, bem como a 

realização de nova eleição. Juntou documentos. É o relatório do 

necessário. DECIDO. 2. A concessão de medida liminar em mandado de 

segurança pressupõe a existência de prova pré-constituída, uma vez que 

alberga o direito líquido e certo, é dizer, aquele que deflui da 

documentação acostada aos autos, dispensando qualquer dilação 

probatória. De efeito, para a concessão de liminar devem concorrer dois 

requisitos legais, quais sejam: a) que haja relevância dos motivos ou 

fundamento em que se assenta o pedido inicial; e b) que haja possibilidade 

da ocorrência de lesão irreversível ao direito da impetrante, ou dano de 

difícil reparação, seja de ordem patrimonial, funcional ou moral, se for 

mantido o ato coator até a sentença final, ou se o provimento jurisdicional 

instado só lhe for reconhecido na sentença final de mérito. No caso 

vertente, há demonstração em caráter inicial de boa aparência do direito 

do impetrante, bem como a razoabilidade da pretensão a uma medida de 

urgência, destinada à imediata suspensão do ato coator. É que, nesse 

juízo de cognição sumária, a prova produzida no feito aponta para a 

inobservância de regras procedimentais do Regimento Interno da Câmara 

Municipal de Lucas do Rio Verde-MT, que dispõe em seu artigo 13, §§ 2º e 

3º: Art. 13. As chapas que concorrem à eleição da Mesa Diretora devem 

ser apresentadas e protocoladas na Secretaria da Câmara Municipal até o 

3º (terceiro) dia útil antes da eleição. § 1º Só são aceitas e protocoladas 

as chapas que contiverem os nomes completos e assinaturas dos 

candidatos aos respectivos cargos de Presidente, Vice -Presidente, 

Primeiro Secretário e Segundo Secretário. § 2º Cada Vereador só pode 

participar de uma chapa, e, mesmo em caso de desistência, não poderá 

inscrever -se em outra. § 3º Em caso de desistência justificada e por 

escrito de concorrente a cargo na chapa protocolada, exceto o que 

concorra ao cargo de Presidente da Mesa Diretora, aquele concorrente 

poderá ser substituído em até 30 (trinta) minutos antes da Sessão em que 

ocorrerá a eleição. § 4º Se no dia da eleição, constatar -se até 30 (trinta) 

minutos antes do início da sessão, não haver nenhuma chapa inscrita, 

será aceita inscrição de chapa, independente do disposto no § 3 º deste 

artigo. Não se iniciará a seção sem que haja o protocolo de chapa para os 

cargos da Mesa Diretora. § 5º Solicitado a votar, pelo Presidente, o 

vereador diz o número da chapa para a qual dá seu voto. Em caso de 

chapa única diz que vota “sim” se favorável e “não” se desfavorável à 

eleição da chapa. É facultado o voto branco e vedada a abstenção ou o 

voto nulo. Os documentos carreados ao feito, notadamente os de id. 

16927971 e id. 16963309, bem como as mídias da sessão legislativa 

anexadas, apontam que o vereador Fernando Pael inscreveu-se nas duas 

chapas concorrentes à eleição da mesa diretora da Casa, em desatenção 

ao parágrafo segundo do artigo 13º do Regimento Interno, que proíbe tal 

conduta e, mesmo apresentando o referido vereador documento formal de 

desistência de uma das chapas (conforme se vê do vídeo anexado), ele 

certamente não poderia permanecer inscrito na chapa concorrente, isso 

porque tal proceder encontra vedação expressa na disposição de 

regência acima declinada, do que decorre violação do devido processo 

legislativo, bem como dos imperativos da legalidade, isonomia, 

impessoalidade, moralidade e indisponibilidade do interesse público, que 

informam a atuação da Administração. O dano de difícil reparação, 

designadamente de ordem funcional e moral, vem demonstrado pelos 

óbvios efeitos decorrentes da postergação do provimento a um juízo 

definitivo de mérito, uma vez que manteria hígida e atuante mesa diretora 

potencialmente inquinada de vício formal no processo eletivo. 3. Posto 

isso, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido liminar veiculado na petição inicial 

para o fim de SUSPENDER OS EFEITOS da eleição para mesa diretora da 

Câmara Municipal de Lucas do Rio Verde-MT, realizada no dia 04/12/2018, 

para o biênio 2019/2020. 4. Notifiquem-se as autoridades impetradas a fim 

de que, no prazo de dez (10) dias, prestem as informações que julgarem 

necessárias (Lei nº 12.016/2009, art. 7º, I). 5. Se as informações vierem 

acompanhadas de documentos, diga o impetrante, em cinco (05) dias, 

sendo vedada a juntada de novos documentos, sob pena de 

desentranhamento. 6. Cumpridos os itens 4 e 5 supra, prestadas ou não 

informações, manifeste o representante do Ministério Público, no prazo de 

dez (10) dias (art. 12 da referida lei), e após, sejam os autos remetidos à 

conclusão. 7. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências. Lucas do Rio 

Verde, 11 de dezembro de 2018. Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005262-63.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL DAILSON FURTADO PONTES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUIDO ICARO FRITSCH OAB - MT19381/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1005262-63.2018.8.11.0045. AUTOR(A): 

MANOEL DAILSON FURTADO PONTES RÉU: TELEFONICA BRASIL S.A. 

Vistos. 1. Trata-se de “Ação Declaratória de Inexistência de Débito 

cumulada com Indenização Por Danos Morais”, ajuizada pelo(a) autor(a) 

em face do(a) requerido(a), ambos acima qualificados, contendo pedido 

de concessão de tutela antecipada para retirar o nome do(a) autor(a) de 

cadastros de inadimplentes. 2. É o breve relatório. FUNDAMENTO. DECIDO. 

A tutela de urgência, regida pelo art. 300 do Código de Processo Civil, 

exige (a) probabilidade do direito e (b) perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. No caso em análise, em juízo de cognição 

sumária, a probabilidade do direito está satisfatoriamente evidenciada nos 

documentos anexados ao pedido inicial, de onde se verifica a existência 

de registro(s) de inadimplência em nome do(a) autor(a) perante o(s) 

Órgãos de Proteção ao Crédito, bem como, diante de uma alegação de 

inexistência de relação contratual onerosa. O perigo de dano, por sua vez, 

é evidente, pois é de todo sabido que são funestos os efeitos de se ter o 

nome negativado nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, sendo 

certo que isso impede o consumidor até mesmo de receber talonários de 

cheques, movimentar contas bancárias ou renová-las. E sobreviver sem 

crédito no mundo atual, ou mesmo tendo este abalado, é algo que em muito 

dificulta as transações comerciais, causando sobrelevados 

constrangimentos ao consumidor, quiçá de ordem moral. Registre-se, 

ademais, que não há perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, 

caso, em juízo exauriente de mérito, a sentença for desfavorável ao autor. 

3. Ante o exposto, defiro o pedido de tutela antecipada pleiteada, e 

determino que seja retirado o nome do autor do cadastro de inadimplentes, 

sob pena de multa diária de R$ 100,00. Expeça-se o necessário. 4. Defiro 

os benefícios da justiça gratuita ao autor, na forma do artigo 98 e 

seguintes do CPC. 5. Observando os prazos fixados no artigo 334, caput, 

do CPC, designo audiência de conciliação/mediação para o dia 19/02/2019, 

às 13:30 horas (horário de Cuiabá-MT), a ser realizada no Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos (CEJUSC), sito no fórum dessa 

Comarca. 6. Intime-se o autor na pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º) 
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e cite-se o réu (art. 334, caput), consignando-se no mandado que o prazo 

para oferecer contestação é de quinze (15) dias, cujo termo inicial 

encontra-se delineado no artigo 335 do CPC. Não sendo contestada a 

ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados 

pelo(a)(s) autor(a)(es) na inicial (CPC, artigos 341 e 344). 7. Cumpridas 

integralmente as deliberações supra, remetam-se os autos ao CEJUSC 

com antecedência mínima de 02 (dois) dias, nos termos do art. 3º da 

ordem de serviço 1/2016-CEJUSC. 8. As partes devem comparecer no 

CEJUSC acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos (art. 

334, § 9º, do CPC), facultando-se a constituição de representante, por 

meio de procuração específica, com poderes para negociar e transigir 

(art. 334, § 10º, do CPC). Consigno, por oportuno, que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado 

com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado (art. 334, § 8º, 

do CPC). 9. Expeça-se o necessário. 10. Intimem-se. Cumpra-se. LUCAS 

DO RIO VERDE, 7 de dezembro de 2018. Gleidson de Oliveira Grisoste 

Barbosa Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000360-67.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ODINEI ALOIR ROYER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT0012758A (ADVOGADO(A))

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

Agendado pericia do processo 1000360-67.2018.8.11.0045 para dia 13 

/03/2019 a partir das 8:30h por ordem de chegada.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 37607 Nr: 2644-46.2010.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUSSI & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVANDRO MASCARELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA DE PAULA 

BERGAMASCHI - OAB:7367, PLINIO FRANCISCO BERGAMASCHI 

JUNIOR - OAB:8384-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALMIR FOGAÇA DOS 

SANTOS - OAB:5.671-A

 Intimação da parte autora para que manifeste-se nos autos, requerendo o 

que entender de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 27796 Nr: 2042-26.2008.811.0045

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT, 

ESPÓLIO DE MARIA DARIVA DALLÁLBA, DULCIMAR DAL'ALBA, MARIA 

INES DALL' ALBA, MARLENE DALL`ALBA SOGABE, MARIO AGOSTINHO 

DALL`ALBA, LUIZ JOSÉ DALL ALBA, TEREZINHA MARIA DALL 'ALBA, 

CAROLINA MIRIAN DALL´ALBA, VIRCIO MARQUES DE OLIVEIRA DOS 

SANTOS, REINALDO DE SOUZA LEITE, JOSIAS PEREIRA ASSUNÇÃO, 

VALDIVINO SERAFON, EDVALDO B. RODRIGUES, JOSUÉ RODRIGUES 

JACINTO, JURANDIR VALDIVINO, MARCOS DO NASCIMENTO, CANTIDIO 

MARTINS DIAS, RAIMUNDO PEREIRA LEITE, ODILON B. DA SILVA, 

ANTONASIO NÉRI ABREU, GERSULINO M. DOS SANTOS, VALDECIR C. DE 

MORAES, DELCIO JOSÉ DA SILVA, NOEL B. PEREIRA, BENEDITO L. DA 

SILVA, NEI JOSÉ PEREIRA, DANIEL V. DA SILVA, JOÃO QUERINO 

ZANTESKI, ISAEL FRANCISCO DE SANTANA, ALVINO HERRARD DA 

SILVA, CLAUDIONOR FILHOS, EDGAR PAULO DOS SANTOS, EZEQUIAS 

VASCONCELOS DA SILVA, JOSÉ CLAUDEMIR VIEIRA, ANTONIO ALVES 

RAMOS, NATALINO ALVES DUARTE, NATANAEL RODRIGUES DE SOUZA, 

DORIVAL DURAU RODRIGUES, LAERO RODRIGUES DA CRUZ, JONATAS 

RODRIGUES DA CRUZ, MILTINHO RUFINO DA SILVA, CÉZAR BATISTA 

FACIO, AGUINALDO A DOS SANTOS, MARCELO LUIZ PORFERIO, 

ABINADABE V. SILVA, ALBERI DA SILVA, FRANCISCO BERNARDINO, 

PAULO DOS SANTOS, JOSE MOREIRA DE PAULA, GIOVANE MARIANO 

PEREIRA, ALDIGIO BASTO CARDOSO, MARCOS B. CARDOSO, JOSÉ 

ELMAR SOARES MELLO, MILTINHO BORGES CORREIA, JOANI JOSÉ DA 

SILVA, NATALINA FELIZ DE PAULA, JOSÉ NUNES DE OLIVEIRA, OLINDA 

PACHECO DA SILVA, SILVIO VIEIRA, ARMANDO PUTTKAMER, LINDA 

AMÉLIA RODRIGUES, JOSÉ ANTÔNIO DE OLIVEIRA, DEUZINO DA SILVA, 

JAMIL BATISTA RODRIGUES, VILMAR CORDEIRO DA SILVA, CLAUDIO 

CIMPAK, MARCELO DA SILVA, RUDINEI ZEK, ERONILDES ALVES DA 

CONCEIÇÃO, BRUNO CATARINO DA COSTA, DIERES PAULA DE 

ANDRADE, VALDERI SÉRGIO NUNES DE OLIVEIRA, ORIDES FRANCISCO 

SERPA, EDEMIR B. DE SOUZA, JHONATAN MACHADO, JOSE A SOARES 

FEITOSA, BENEDITO ALVES CARDOSO, ANGELO CATANI, AMADEUS 

MARIANO PEREIRA, OSVALDO B. RODRIGUES, JORGE NESTOR KENPF, 

AUREO L. CORREIA, WESLEI DE OLIVEIRA, JOSENILTO DA SILVA, 

APARECIDO VALDIVINO, FRANCISCO NETO, JOELI ANTONIO CAROLO, 

CLACI PUTTKAMER, ROSIVALDO PONTES SANTOS, ELIAS RODRIGUES, 

FLAVIANO BISPO DA CRUZ, EDENIR DE OLIVEIRA DA SILVA, ADELAR 

MARTINS, CIRONEI V. KEUROBISKI, MAXIMIANO PORCINO DA SILVA, 

MAURO FREITAS, OSVALDO FERREIRA DE BRITO, VALDAIR BORGES 

FARIAS, EDSON V. W. BORDA, ATAÍDE JOAQUIM RAMOS, RONALDO 

JOAQUIM RAMOS, JOÃO GALVÃO DO NASCIMENTO, AMILTON VIEIRA, 

FELIPE W. BORDA, LUZIA W. BORDA, AUREO W. BORDA, ELIO ANTONIO 

DE LOS, AMILTON VIEIRA DOS SANTOS, RONALDO AUGUSTO S. FILHO, 

GILMAR DA SILVA FREIRE, RAIMUNDO A RAMOS, PEDRO RONI WELBER, 

IVANILSON DE OLIVEIRA, VALDIR MAZETTO CARNEIRO, ORITA MARIA 

MARCIEL, WILSON VIEIRA, NILSON DA SILVA LIMA, CRESPIN MARTINS 

RODRIGUES, JOÃO MACHADO, ALCIDES FREY, PAULO SERGIO RIBEIRO, 

EDUINO EMILIO DRESCHER, JAMIR LORENZETTI, LUCIANO MAMEDES DA 

SILVA, PAULO SERGIO ANDRADE DE SOUZA, JOSÉ DE ALENCAR 

MARQUES JÚNIOR, CICERO BARBOSA SOBRINHO, PEDRO LUIZ DURAN 

DANTAS, FÁBIO JULIANO SUTILE, ADEMAR JACINTO, CAROLINA 

ARDENGHI BRIZOLLA, NELSON SCHALLEMBURGER, PAULO RODRIGUES 

DE SOUZA, AGNO SALOMÃO V. DA CUNHA, ADAIR DA SILVA 

VALARDÃO, CEZAR CORDEIRO DA SILVA, ROSILENE MARGARETE 

DALLAGO, ADAIL QUERINO, SIDNEI LAZARIN, ORDILEI BORGES, VOLNEI 

J. DE MELO, JOSÉ PID. P. DA SILVA, SIMÃO DONATO RODRIGUES, 

ISRAEL SOUZA COSTA, ANTONIO ANGELO DE FREITAS, FRANCISCO S. 

OLIVEIRA, DIVINO DA SILVA DOS SANTOS, JOELMA TEIXEIRA SANTANA, 

ADOMILDO PEREIRA DA SILVA, ARILSOMAR JACINTO, SERGIO F. SALES, 

ANTONIO MEDES, LUIZ CARLOS P. FERREIRA, GERALDO DA SILVA 

BISPO, JUARES TABORDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Pezzini - 

OAB:13.844-A/MT, LEONARDO DE MATTOS - OAB:14561-B/MT, LUIZ 

GUSTAVO GIARETTA - OAB:10172/MT, MARIZE TEREZINHA MARTINS 

PIRES - OAB:MT/11888, PAULO ROBERTO GOMES DOS SANTOS - 

OAB:13025/MT, Regisson José de Castro - OAB:6214-B, SILVIO 

ANTONIO FAVERO - OAB:4.283MT, SONIA MARIA DE ALENCAR LOPES 

- OAB:8168/MT, TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - OAB:13412-A/MT, 

VERA LÚCIA MIQUELIN - OAB:5.885/MT

 Vistos.

1. Em ações em que há litisconsórcio passivo o prazo para apresentar 

defesa começa a fluir a partir da última citação válida no processo, senão 

vejamos a exegese do artigo 241 do CPC/73, vigente à época da citação:

"Art. 241. Começa a correr o prazo":

"(...)".

 "III - quando houver vários réus, da data de juntada aos autos do último 

aviso de recebimento ou mandado citatório cumprido";

 "(...)".

 "V - quando a citação for por edital, finda a dilação assinada pelo juiz".

O dispositivo regula o termo a quo do prazo de resposta na hipótese de 

litisconsórcio passivo, fixando o critério da juntada aos autos do último 

aviso de recebimento ou mandado cumprido.

 Embora o texto refira apenas aviso de recebimento e mandado, impõe-se 

a aplicação da norma também à situação de várias citações formalmente 

diferentes, caso em que a locução 'último aviso ou mandado' deve ser 

entendida como 'ultima citação realizada', em atenção aos princípios 

constitucionais da ampla defesa e contraditório. Nesse sentido:
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Quando os réus forem citados uns pessoalmente e outros por edital, o 

prazo para responder é comum e se inicia no momento em que se 

formalizar a última das citações (JTA33/15. Bol. AASP 879/279, RP 16/278, 

em 130.). Por outras palavras: o prazo para responder é comum e, se tiver 

aplicação mais de um dos incisos do artigo 241, prevalece o mais 

favorável aos réus (NEGRÃO, Theotonio. CPC, Saraiva, 2002, 33ª ed., p. 

311).

Assim, se o último réu a ser citado o foi por edital, do término da dilação 

(art. 241, V), começará a correr o prazo para todos, nominados e 

inominados.

No caso dos autos, a última citação válida concretizou-se via edital, 

juntamente com ampla divulgação nos meios de comunicação, órgãos 

públicos e região do conflito, anotando fim da dilação em 04/07/2009. 

Portando, considerando a existência de procuradores distintos (art. 191 

CPC/73), o prazo final para a resposta operou-se em 04/08/2009.

2. Nesse palmilhar, TEMPESTIVAS as contestações apresentadas pelos 

requeridos MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (F. 956/1.011) DULCIMAR 

DALL´ALBA, TERESINHA MARIA DALL´ALBA (1.970/2.028), RODRIGO 

RAFAEL MARQUES, JUNIOR GARCIA DE PAULA, BIANOR PARISOTTO, 

ALMIR JOÃO BRESOLIN, ADEMAR JACINTO, MIRIAM QUIRINO, GELSON 

RUFATTO, DORVALINO JAIME LEAL (2.730/2.761), ANA MARIA SARTOR 

BORGES, CENIO LINDEMANN, VILMA CUSTÓDIO DE GODOY, LUCIA 

GONÇALVES DE MORAES, JONES UGOLINI (2.888/2.919), DANIEL NUNES 

CAVALHEIRO (F. 3.030/3.061), ANGELO CATANI (F. 3.138/3.169), 

MANOEL BOSCO DE OLIVEIRA, CANTIDIO MARTINS DIAS, GERÇULINO 

MARTINS SANTANA, AMADEU CRISPIN DA SILVA, UMBELINA VIEIRA DA 

SILVA, ANGELITA GIOMBELLI LIMA (F. 3.274/3.305), ORIVALDIR DA 

CRUZ, CRIMÉDIO GREGOLIN, CLAUDIONOR FILHOS (F. 3.425/3.456), 

MARIA DE SOUZA MENEGUEL (F. 3.557/3.588), JOSÉ FERNANDES, JOÃO 

DO CARMO OLIVEIRA, FLAVIO TEIXEIRA, FABIANO GUERINO 

ZANTEDESCHI, EZEQUIEL SABINO PERES, EVERTON JOSÉ FERNANDES, 

ELIZETE DE OLIVEIRA, DORVALINO JAIME, DIRCE DA SILVA BISPO, 

CARLOS SANTOS PEREIRA, ALBERI HERRARD DA SILVA, AGMO 

SALOMÃO DA CUNHA, RAIMUNDO NONATO DE SOUZA, MANOEL 

OLEGÁRIO DA SILVA, LORECI FÁTIMA BETIATTO, JOSÉ AROLDO DOS 

SANTOS, JOSÉ RIBEIRO DO NASCIMENTO IRMÃO, JORGE ALVES ROCHA, 

JEOVÁ SILVA DOS SANTOS, GILMAR DA SILVA FREIRE, FRANCISCO 

FÉLIX FERREIRA, EDGAR PAULO DOS SANTOS, CARLOS SÉRGIO DOS 

SANTOS, ANTONIO DA SILVA OLIVEIRA, ALEX PUTTKAMMER, ROSINEI 

PAULO DE FRANÇA, RELLYS DALVANO NUNES DOS SANTOS, ELZANI 

RIBEIRO ATAIDE, PEDRO SIMÃO, VANDERLEI JOSÉ DELLALIBERA, 

CLAUDIO DE LIMA SILVA, JOÃO FRANCISCO SANTOS, ANTONIO SOUZA 

DE ARRUDA, JOSÉ RIBEIRO DO NASCIMENTO IRMÃO, JOSIVALDO DE 

MELLO SILVA, MARCIO JOSÉ DE OLIVEIRA, JOSÉ DOS REMÉDIOS 

RIBEIRO, LEONIDES DOS SANTOS, CLAUDIO DE LIMA SILVA, UBIRAJARA 

DOS SANTOS, SOLANGE FABIANO SOARES, SANDOVAL LIMA DOS 

SANTOS, EDILMA PEDRINA DAMASCENO, JAMIL BATISTA RODRIGUES, 

RAIMUNDO FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, RAIMUNDO DE MATOS 

CORREIA, PAULO ROBERTO CONTER, OLINDA PACHECO DA SILVA, 

ORESTES PUTTKAMER, MAURO FREITAS KIND, MARINETE DE FRANCA 

DOS REIS, MARIA JACINTA BEZERRA FERREIRA, JURANDIR GOMES, 

JURACI ARRUDA DE BRITO, JOSÉ IRINEU RIBEIRO, PAULO CEZAR DA 

COSTA, ASSOCIAÇÃO DE MORADORES COLINA DO RIO VERDE (F. 

3.669/3.699), ANTONIO MARQUES FELISBERTO, JOAQUIM VIEIRA (F. 

3.940/3.971), VILMAR PARISOTTO (F. 4.074/4.106), DIERES PAULA DE 

ANDRADE OLIVEIRA, WAGNER CATTANI CORREA, MARLI CATARINA 

CATTANI CORREA, GILBERTO MOACIR CATTANI (F. 4.204/4.235), JOÃO 

GUERINO ZANTEDESCHI (F. 4.362/4.392), ADELIA PORCINO DA SILVA, 

CICERO BARBOSA SOBRINHO, ADELIA SOARES, NENIR DA CUNHA, JOSÉ 

MOREIRA DE PAULA, PAULO DOS SANTOS, FRANCISCO BERNARDINO, 

JOSÉ SCHNEIDER, ALDILJO BASTO CARDOSO (F. 4.484/4.515), 

ROBERTO PEREIRA, NEY JOSÉ PELICIOLLI, DANIEL NUNES CAVALHEIRO, 

MILTON SUTILE (F. 4.654/4.685), CRISTINA MINAMI, ADAIR DA SILVA 

VALARDÃO, MARCOS DE ARAUJO, LOURIVAL HERMENEGILDO DE 

SOUZA (F. 4.789/4.820), VALDIR SBABO, WILMOR ORLANDO GUZE, 

BARBARA MARCONI THIAGO FERREIRA, MARIO KAWAY FILHO (F. 

4.932/4.963), PEDRO LUIZ DURAN DANTAS (F. 5.051/5.106), HERALDO 

PEREIRA DE MENEZES (F. 5.129/5.182), DANILO CARNEIRO (F. 

5.197/5.251), MARIA INÊS DALL’ALBA (F. 5.545/5.570), CAROLINA 

ARDENGHI BRIZOLLA (F. 5.571/5.579), ESPÓLIO DE MARIA DARIVA 

DALL’ALBA, CAROLINA MIRIAN DALL’ALBA, MARIO AGOSTINHO 

DALL’ALBA, MARLENE DALL’ALBA SOGABE (F. 5.614/5.649).

3. De outro lado, INTEMPESTIVA a resposta ofertada pelos requeridos 

MARIA DA PAZ RIBEIRO, FERNANDO MANOEL DA SILVA, JOSÉ HELENO 

DA SILVA, ANTONIO RAIMUNDO DE ARAUJO REIS, JOSÉ RADILSON DOS 

SANTOS GOMES, JOEL LIAR DE SANTANA, ORLINDA PACHECO DA 

SILVA, CICERO FERNANDES, ELIANA RIBEIRO DA SILVA, EDILÇA MARIA 

ALVES SANTOS, AZANIAS DIAS FERREIRA, MAURO MARQUES, 

JOAQUINA PEREIRA DA SILVA, LICINIO MAMEDE DA SILVA, JAIR 

SANTANA DA SILVA, IVONE LINA RODRIGUES, GILBERTO PIRES DE 

OLIVEIRA, GERALDO DA SILVA BISPO, EDSON DA SILVA 

VASCONCELOS, CICERO LIMA CORREIA, BENTO RONALDO SILVA BRITO, 

AVANILDO JOSÉ DA SILVA, ARTUR CASONATTO, ANTONIO CARLOS 

NASCIMENTO FERREIRA, ANTONIEL ASSIS CARVALHO, ALVINO 

HERRARD DA SILVA, CARLOS PEREIRA BARBOSA, PEDRO PEREIRA 

BARBOSA, NAILTON BRASILEIRO, JOSINO PEREIRA DA SILVA NETO, 

JOSÉ MORAIS DA SILVA, ROSELI GIZONI, NILCE HAHN MALLMANN, 

CRISTIANO PEREIRA BARBOSA, DONIZETE JOSÉ DOS SANTOS, EDILCE 

SILVA BISPO, JOSÉ FÉLIX AMARO, REGINA MOREIRA, SANDRA MARA 

VICENTE (F. 5.269/5.299).

4. Os requeridos JOSÉ LUIZ DALL’ALBA, AMILTON VIEIRA, ARILSOMAR 

JACINTO, ARMANDO PUTTKAMMER, FÁBIO JULIANO SUTILE, JOÃO 

QUERINO, PAULO SÉRGIO ANDRADE DE SOUZA, ROSIVALDO PONTES 

SANTOS, VALDAIR BORGES FARIAS, VIRCIO MARQUES DE OLIVEIRA 

DOS SANTOS, ADIGIO BASTOS CARDOSO, AMÉLIA DE ALMEIDA, ANA 

DO SOCORRO SILVA F, ANA LUCIA LIMA SOUZA RIB, ANTONIO 

BARBOSA SILVA, ANTONIO MARCOS TEIXEIRA DA COSTA, CARLOS 

FRANCISCO DA SILVA, CÍCERO JOSÉ DA SILVA, CLAUDINEI LIMA 

FELISBERTO, CLAUDIO LADA, CRISTINA DOS SANTOS, DEIVIDSON 

KENEDY DOS SANTOS, DIANA CRISTINA MORAES DE SIQ, DOMINGOS 

WEISEMANN, EDNA DONATO DA SILVA, EDSON SOARES, EDVALDO 

PEREIRA MARTINS, ELAINE CRISTINA DOS SANTOS ALMEIDA, 

ELISANGELA APAR VILHAURO, ELISANGELA DE MORAES, EVA PEREIRA 

DOS SANTOS, FABIANO CERVERINO ZANTEDESKI, FRANCISCA NETA 

ALVES DOS SANTOS, FRANCISCO CUSTÓRIO FERREIRA, FRANCISCO DE 

ASSIS LIMA, GABRIEL DA COSTA, GILMAR DE SOUZA, GLECI DE FÁTIMA 

PUTTKAMMER, JOSÉ BRUNO, JOSÉ DA SILVA, JOSÉ FARIAS, JOSÉ 

PAULO FRANCISCO DOS SANTOS, JOSÉ SILVEIRA DO NASCIMENTO, 

JOSÉLIA NUNES DIAS, LURDES RODRIGUES, LUZIA SILVA FERREIRA, 

MARIA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA, MARIA DA GLÓRIA PEREIRA DOS 

SANTOS, MARIA DE JESUS RODRIGUES R. DOS SANTOS, MARIA DIANA 

GOMES, MARIA DOS SANTOS, MARIA ELISABETE GOMES DUARTE, 

MARIA OLIVEIRA CARDOSO, MARINA DE TAL, MATEUS DOS SANTOS, 

ORETE PUTTKAMMER, REI JOSÉ PELICIONI, RONALDO ALSEES, 

ROSANGELA FORTUNATA SILVA DE JESUS, ROSINETE MARIA DA 

SILVA, TERESINHA CASSIMIRO DA SILVA, VALDIR MENDONÇA 

MONTEIRO, VALDIR PINHEIRO, VALTER MARTINS DA SILVA, ANTONIO 

MANOEL DOS SANTOS, MADALENA FLORES TOME, MARIA ARCINA DE 

SOUZA, JOSÉ DOS SANTOS, FABRICIO BARBOSA FERREIRA, IZAIAS 

RAMOS DA SILVA, JALES FELIX AMARO, ALOANA SILVA SANTOS REIS, 

NILMAR PASSOS BRASILEIRO, DOMINGOS DIAS FERREIRA, FRANCISCO 

JOSÉ SILVA FERREIRA, MARCONILDO SILVA FERREIRA, ROSINEUDE DE 

JESUS MEDRADO, CARMEM MARIA DA SILVA E SILVA, ANTONIA 

APARECIDA DA SILVA, ISAC NASCIMENTO MARQUES, ANDRÉ HIROSHI 

SOGABE, apesar de terem sido citados pessoalmente ou comparecido 

espontaneamente ao feito, deixaram escoar o prazo sem apresentação de 

resposta.

5. Nos termos do item 108 da decisão de f. 829/862, encaminhe-se o feito 

para a Defensoria Púbica/MT para a apresentação de resposta dos réus 

revéis, citados por edital, ABINADABE V. SILVA, ADAIL QUERINO, 

ADELAR MARTINS, ADOMILDO PEREIRA DA SILVA, AGUINALDO A DOS 

SANTOS, ALCIDES FREY, AMADEUS MARIANO PEREIRA, AMILTON 

VIEIRA DOS SANTOS, ANTONASIO NERI ABREU, ANTONIO ALVES 

RAMOS, ANTONIO ANGELO DE FREITAS, ANTONIO MEDES, APARECIDO 

VALDIVINO, ATAÍDE JOAQUIM RAMOS, AUREO L. CORREIA, AUREO W. 

BORDA, BENEDITO ALVES CARDOSO, BENEDITO L. DA SILVA, BRUNO 

CATARINO DA COSTA, CEZAR BATISTA FACIO, CEZAR CORDEIRO DA 

SILVA, CIRONEI V. KEUROBISKI, CLACI PUTTKAMMER, CLAUDIO CIMPAK, 

CRESPIM MARTINS RODRIGUES, DANIEL V. DA SILVA, DELCIO JOSÉ DA 

SILVA, DEUZINO DA SILVA, DIVINO DA SILVA DOS SANTOS, DORIVAL 

DURAL RODRIGUES, EDEMIR B. DE SOUZA, EDENIR DE OLIVEIRA DA 

SILVA, EDSON V. W. BORDA, EDUINO EMILIO DRESCHER, EDVALDO B. 

RODRIGUES, ELIAS RODRIGUES, ELIO ANTONIO DE LOS, ERONILDES 

ALVES DA CONCEIÇÃO, EZEQUIAS VASCONCELOS DA SILVA, FELIPE W. 
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BORDA, FLAVIANO BISPO DA CRUZ, FRANCISCO NETO, FRANCISCO S. 

OLIVEIRA, GERSULINO M. DOS SANTOS, GIOVANE MARIANO PEREIRA, 

ISAEL FRANCISCO DE SANTANA, ISRAEL SOUZA COSTA, IVANILSON DE 

OLIVEIRA, JAMIR LORENZETTI, JHONATAN MACHADO, JOANI JOSÉ DA 

SILVA, JOÃO GALVÃO DO NASCIMENTO, JOÃO MACHADO, JOELI 

ANTONIO CAROLO, JOELMA TEIXEIRA SANTANA, JONATAS RODRIGUES 

DA SILVA, JORGE NESTOR KENPF, JOSE A. SOARES FEITOSA, JOSÉ 

ANTONIO DE OLIVEIRA, JOSÉ CLAUDEMIR VIEIRA, JOSÉ DE ALENCAR 

MARQUES JUNIOR, JOSÉ ELMAR SOARES MELLO, JOSÉ NUNES DE 

OLIVEIRA, JOSÉ PID. P. DA SILVA, JOSENILTO DA SILVA, JOSIAS 

PEREIRA ASSUNÇÃO, JOSUÉ RODRIGUES JACINTO, JUARES TABORDA, 

JURANDIR VALDIVINO, LAERO RODRIGUES DA CRUZ, LINDA AMÉLIA 

RODRIGUES, LUCIANO MAMEDES DA SILVA, LUIZ CARLOS P. FERREIRA, 

LUZIA W. BORDA, MARCELO DA SILVA, MARCELO LUIZ PORFERIO, 

MARCOS B. CARDOSO, MARCOS DO NASCIMENTO, MAXIMILIANO 

PORCINO DA SILVA, MILTINHO BORGES CORREIA, MILTINHO RUFINO DA 

SILVA, NATALINA FELIZ DE PAULA, NATALINO ALVES DUARTE, 

NATANAEL RODRIGUES DE SOUZA, NEI JOSÉ PEREIRA, NELSON 

SCHALLEMBURGER, NILSON DA SILVA LIMA, NOEL B. PEREIRA, ODILON 

B. DA ROSA, ORDILEI BORGES, ORIDES FRANCISCO SERPA, ORITA 

MARIA MARCIEL, OSVALDO B. RODRIGUES, OSVALDO FERREIRA DE 

BRITO, PAULO RODRIGUES DE SOUZA, PAULO SÉRGIO RIBEIRO, PEDRO 

RONI WELBER, RAIMUNDO A. RAMOS, RAIMUNDO PEREIRA LEITE, 

REINALDO DE SOUZA LEITE, RONALDO AUGUSTO S. FILHO, RONALDO 

JOAQUIM RAMOS, ROSILENE MARGARETE DALLAGO, RUDINEI ZEK, 

SERGIO F. SALES, SIDNEI LAZARIN, SILVIO VIEIRA, SIMÃO DONATO 

RODRIGUES, VALDECIR C. DE MORAES, VALDERI SÉRGIO NUNES DE 

OLIVEIRA, VALDIR MAZETTO CARNEIRO, VALDIVINO SERAFON, VILMAR 

CORDEIRO DA SILVA, VOLNEI J. DE MELO, WESLEI DE OLIVEIRA, WILSON 

VIEIRA.

6. Intimem-se os requeridos (nominados e inominados) ADEMAR JACINTO 

(F. 2.730), MIRIAN QUERINO (F. 2.730), ALBERI HERRARD DA SILVA (F. 

3.669), JAMIL BATISTA RODRIGUES (F. 3.669), OLINDA PACHECO DA 

SILVA (F. 3.669), MARCIO JOSÉ DE OLIVEIRA (F. 3.669), JOSÉ DOS 

REMÉDIOS RIBEIRO (F. 3.669), ASSOCIAÇÃO DE MORADORES COLINA 

DO RIO VERDE (F. 3.669), WILMOR ORLANDO GUZE (F. 4.932), DONIZETE 

JOSÉ DOS SANTOS (F. 5.269), MARIA DA PAZ RIBEIRO (F. 5.269), 

FERNANDO MANOEL DA SILVA (F. 5.269), LICINIO MAMEDE DA SILVA (F. 

5.269), NILCE HAHN MALLMANN (F. 5.269), EDILCE SILVA BISPO (F. 

5.269), JOSÉ FÉLIX AMARO (F. 5.269), SANDRA MARA VICENTE (F. 

5.269), na pessoa dos respectivos advogados para, no prazo de 15 

(quinze), regularizar a representação processual, acostando ao feito o 

instrumento de procuração, sob pena de ineficácia do ato praticado, forte 

no artigo 104, § 2º do CPC.

 7. Ato contínuo, renove-se vistas ao Ministério Público para manifestação 

acerca das contestações e documentos, inclusive quanto a eventual 

sucessão processual, nos termos dos artigos 108 e seguintes do CPC, no 

prazo legal.

8. Cumprido os itens retro, e somente após, intimem-se as partes para, em 

05 (cinco) dias, especificar as provas que pretendem produzir, 

justificando sua pertinência.

 9. Ato contínuo, findada a fase postulatória, concluso para análise dos 

pedidos de cumprimento da medida liminar, saneamento e organização do 

processo, não se excluindo possibilidade de eventual julgamento 

antecipado do mérito ou julgamento antecipado parcial do mérito.

10. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 29337 Nr: 3349-15.2008.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ARTHUR GELLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARMELINDO MUNARETTO, ARMELINDO 

MUNARETTO JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVANO FRANCISCO DE 

OLIVEIRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Tendo em vista que a parte exequente noticiou o adimplemento integral 

da avença (f. 185), nos moldes do artigo 924, II do Código de Processo 

Civil, julgo extinto com resolução do mérito o processo executivo.

 2. Custas, se houver, pelo exequente.

 3. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se.

4. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 87197 Nr: 1011-92.2013.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HOELSCHER HOFFMANN LTDA-ME(DELTA INTERNET), 

ELAINE HOFFMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE DAL MOLIN - 

OAB:15887/MT, JOSLEINE FERREIRA DE MATTOS - OAB:MT/6.233-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS VINICIUS LUCCA 

BOLIGON - OAB:12099-B/MT

 Vistos.

1. Defiro o pedido de desarquivamento e vistas dos autos pelo prazo de 

10 dias.

2. Após, nada sendo requerido, arquive-se.

3. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 113596 Nr: 5860-39.2015.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CCSA, CCSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristina Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13.944-A, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para que no prazo de 10(dez) dias, 

manifeste-se nos autos tendo em vista as informações de fl.s 124/131.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 105796 Nr: 1685-02.2015.811.0045

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS CENTRO NORTE DO MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AYRTON RODRIGUES COELHO SEVERGNINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:OAB/MT 19077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para que manifeste-se nos autos, tendo em 

vista a carta precatória devolvida sem êxito na localização do requerido.

(fls. 118/150).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 87186 Nr: 994-56.2013.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: QUATRO RODAS ACESSÓRIOS AUTOMOTIVO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CREONE PEREIRA DE SOUZA E CIA LTDA ME, 

JOSÉ CARLOS BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL MARZARI - 

OAB:MT/15507, DANUSA SERENA ONEDA - OAB:13.124-B/MT, RAQUEL 

CASONATTO - OAB:MT/10.798

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para que no prazo legal, apresente 

manifestação sobre os embargos juntadas pela parte requerida.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 14844 Nr: 744-04.2005.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CHEMINOVA BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO CRISTIANO OSSUCHI, CARLOS 
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ALBERTO OSSUCHI, MARGARETE CRISTINA OSSUCHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREYA MONTI OSORIO 

BUSTAMANTE - OAB:12605

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TARCISIO ALEXANDRE DE 

OLIVEIRA - OAB:6163/MT

 Intimação para que o DR. TARCISIO ALEXANDRE DE OLIVEIRA, para que 

no prazo de 24(vinte e quatro) horas, devolva os autos em cartório, visto 

que extrapolou em demasia o prazo de carga .

Decisão

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1005280-84.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

AIRTON CALLAI (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR OAB - RS71649 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE LUCAS DO RIO VERDE 

(IMPETRADO)

Presidente da Camara Municipal de Lucas do Rio Verde (IMPETRADO)

Magistrado(s):

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1005280-84.2018.8.11.0045. 

IMPETRANTE: AIRTON CALLAI IMPETRADO: PRESIDENTE DA CAMARA 

MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE, CÂMARA MUNICIPAL DE 

VEREADORES DE LUCAS DO RIO VERDE Vistos. 1. Trata-se de Mandado 

de Segurança com pedido de liminar impetrado por AIRTON CALLAI contra 

ato do PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO 

VERDE-MT, JILOIR AUGUSTO PELICIOLI, aduzindo em síntese, que na 

sessão Ordinária de n. 40, realizada em 04/12/2018, o impetrado, ao 

deliberar acerca da regularidade das chapas concorrentes para mesa 

diretora da Câmara Municipal para o biênio 2019/2010, em violação ao 

regimento interno da casa, entendeu pela legalidade da chapa 1 e 

impedimento da chapa 2, maculando o procedimento eleitoral. Requer a 

concessão de liminar para fins de determinar a imediata anulação da 

eleição para mesa diretora realizada no dia 04/12/2018, bem como a 

realização de nova eleição. Juntou documentos. É o relatório do 

necessário. DECIDO. 2. A concessão de medida liminar em mandado de 

segurança pressupõe a existência de prova pré-constituída, uma vez que 

alberga o direito líquido e certo, é dizer, aquele que deflui da 

documentação acostada aos autos, dispensando qualquer dilação 

probatória. De efeito, para a concessão de liminar devem concorrer dois 

requisitos legais, quais sejam: a) que haja relevância dos motivos ou 

fundamento em que se assenta o pedido inicial; e b) que haja possibilidade 

da ocorrência de lesão irreversível ao direito da impetrante, ou dano de 

difícil reparação, seja de ordem patrimonial, funcional ou moral, se for 

mantido o ato coator até a sentença final, ou se o provimento jurisdicional 

instado só lhe for reconhecido na sentença final de mérito. No caso 

vertente, há demonstração em caráter inicial de boa aparência do direito 

do impetrante, bem como a razoabilidade da pretensão a uma medida de 

urgência, destinada à imediata suspensão do ato coator. É que, nesse 

juízo de cognição sumária, a prova produzida no feito aponta para a 

inobservância de regras procedimentais do Regimento Interno da Câmara 

Municipal de Lucas do Rio Verde-MT, que dispõe em seu artigo 13, §§ 2º e 

3º: Art. 13. As chapas que concorrem à eleição da Mesa Diretora devem 

ser apresentadas e protocoladas na Secretaria da Câmara Municipal até o 

3º (terceiro) dia útil antes da eleição. § 1º Só são aceitas e protocoladas 

as chapas que contiverem os nomes completos e assinaturas dos 

candidatos aos respectivos cargos de Presidente, Vice -Presidente, 

Primeiro Secretário e Segundo Secretário. § 2º Cada Vereador só pode 

participar de uma chapa, e, mesmo em caso de desistência, não poderá 

inscrever -se em outra. § 3º Em caso de desistência justificada e por 

escrito de concorrente a cargo na chapa protocolada, exceto o que 

concorra ao cargo de Presidente da Mesa Diretora, aquele concorrente 

poderá ser substituído em até 30 (trinta) minutos antes da Sessão em que 

ocorrerá a eleição. § 4º Se no dia da eleição, constatar -se até 30 (trinta) 

minutos antes do início da sessão, não haver nenhuma chapa inscrita, 

será aceita inscrição de chapa, independente do disposto no § 3 º deste 

artigo. Não se iniciará a seção sem que haja o protocolo de chapa para os 

cargos da Mesa Diretora. § 5º Solicitado a votar, pelo Presidente, o 

vereador diz o número da chapa para a qual dá seu voto. Em caso de 

chapa única diz que vota “sim” se favorável e “não” se desfavorável à 

eleição da chapa. É facultado o voto branco e vedada a abstenção ou o 

voto nulo. Os documentos carreados ao feito, notadamente os de id. 

16927971 e id. 16963309, bem como as mídias da sessão legislativa 

anexadas, apontam que o vereador Fernando Pael inscreveu-se nas duas 

chapas concorrentes à eleição da mesa diretora da Casa, em desatenção 

ao parágrafo segundo do artigo 13º do Regimento Interno, que proíbe tal 

conduta e, mesmo apresentando o referido vereador documento formal de 

desistência de uma das chapas (conforme se vê do vídeo anexado), ele 

certamente não poderia permanecer inscrito na chapa concorrente, isso 

porque tal proceder encontra vedação expressa na disposição de 

regência acima declinada, do que decorre violação do devido processo 

legislativo, bem como dos imperativos da legalidade, isonomia, 

impessoalidade, moralidade e indisponibilidade do interesse público, que 

informam a atuação da Administração. O dano de difícil reparação, 

designadamente de ordem funcional e moral, vem demonstrado pelos 

óbvios efeitos decorrentes da postergação do provimento a um juízo 

definitivo de mérito, uma vez que manteria hígida e atuante mesa diretora 

potencialmente inquinada de vício formal no processo eletivo. 3. Posto 

isso, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido liminar veiculado na petição inicial 

para o fim de SUSPENDER OS EFEITOS da eleição para mesa diretora da 

Câmara Municipal de Lucas do Rio Verde-MT, realizada no dia 04/12/2018, 

para o biênio 2019/2020. 4. Notifiquem-se as autoridades impetradas a fim 

de que, no prazo de dez (10) dias, prestem as informações que julgarem 

necessárias (Lei nº 12.016/2009, art. 7º, I). 5. Se as informações vierem 

acompanhadas de documentos, diga o impetrante, em cinco (05) dias, 

sendo vedada a juntada de novos documentos, sob pena de 

desentranhamento. 6. Cumpridos os itens 4 e 5 supra, prestadas ou não 

informações, manifeste o representante do Ministério Público, no prazo de 

dez (10) dias (art. 12 da referida lei), e após, sejam os autos remetidos à 

conclusão. 7. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências. Lucas do Rio 

Verde, 11 de dezembro de 2018. Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa 

Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1000185-10.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

TAFFAREL OLIVEIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIONATAN GOMES DUARTE OAB - PR0071613A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARMANDO VEÍCULOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE SENTENÇA Numero do Processo: 1000185-10.2017.8.11.0045 

REQUERENTE: TAFFAREL OLIVEIRA DOS SANTOS REQUERIDO: 

ARMANDO VEÍCULOS Vistos etc. 1. A parte autora foi intimada a 

providenciar o preparo do feito ante a ausência de guias e comprovantes 

de pagamentos referentes às custas judiciais e taxas judiciárias, mas 

permaneceu inerte quanto ao recolhimento, sem proceder com as devidas 

providências requeridas conforme decisão de ID. Num.. 4656458 -Pág. 1-2 

É o breve relatório. FUNDAMENTO. DECIDO. 2. Dispõe o artigo 290, 

“caput”, do CPC, que será cancelada a distribuição do feito se a parte, 

intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das 

custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias. É o caso dos autos, 

uma vez que a despeito de intimada, a parte autora não tomou as 

respectivas providências. Neste sentido: "Apelação Cível. Não 

recolhimento de custas iniciais. Falta de pressuposto de constituição e 

desenvolvimento válido e regular do processo. Intimação pessoal. 

Desnecessidade. 1. O recolhimento das custas processuais é 

pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do 

processo. Assim, a determinação para o recolhimento das custas, se não 

cumprida no prazo concedido, resulta na extinção do processo (CPC 267 

IV). 2. Não há que se falar em intimação pessoal da parte no caso de 

ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e 

regular do processo. 3. Negou-se provimento ao apelo do autor". (TJDF, 

APL nº 652956320108070001, 2ª turma cível, relator(a): Sérgio Rocha, 

julgamento: 01/02/2012, publicação: 17/02/2012, DJ - e pág. 91). 
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"Processo Civil. Extinção do feito sem julgamento do mérito. Não 

pagamento das custas iniciais do processo. Aplicação do art. 267, iv, do 

CPC. Gratuidade de justiça. Ausência dos requisitos para a sua 

concessão. 1. Se após a sua regular intimação o autor não cumpre a 

diligência determinada, no sentido de recolher as custas iniciais do 

processo, correta a decisão do magistrado que determina o cancelamento 

da distribuição (art. 257 do CPC) e, por conseqüência, extingue o 

processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 267, IV, do 

Código de Processo Civil. 2. O ordenamento jurídico não fixa parâmetros 

monetários para a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. No 

entanto, o magistrado pode valer-se das "regras de experiência comum 

subministradas pela observação do que ordinariamente acontece", 

consoante o disposto no art. 335 do diploma processual civil. 3. In casu, o 

autor não pode ser considerado juridicamente pobre para os fins do 

disposto na lei nº 1.060/50, como restou assentado no agravo de 

instrumento nº 2007.00.2.008604-5. 4. Apelação não provida. Sentença 

mantida". (TJDF, APL nº 837508120078070001, 1ª Turma Cível, Relator(a): 

Flavio Rostirola, julgamento: 07/11/2007, publicação: 22/11/2007, DJU pág. 

326 seção: 3). "MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DA 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO 

DAS CUSTAS PROCESSUAIS SOB PENA DE CANCELAMENTO DA 

DISTRIBUIÇÃO. NÃO CUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL. APLICAÇÃO 

DO ARTIGO 257 DO CPC. EXTINGUIRAM O MANDADO DE SEGURANÇA 

SEM JULGAMENTO DO MÉRITO". (Mandado de Segurança Nº 

70040923617, Segundo Grupo de Câmaras Cíveis, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Matilde Chabar Maia, Julgado em 09/09/2011). Registre-se que 

o pagamento das custas processuais se traduz em pressuposto de 

constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, levando o 

descumprimento da determinação judicial, 'in casu', à aplicação do 

disposto no artigo 485, IV, do CPC. 3. ANTE O EXPOSTO, com fundamento 

nos artigos 290 c/c 485, IV, ambos do Código de Processo Civil, julgo 

extinto o processo sem resolução do mérito e, por consequência, 

determino o cancelamento da distribuição. 4. Certificado o trânsito em 

julgado, às providências para efetivação do cancelamento dantes 

determinado. 5. Publique-se. Registre-se. Intime(m)-se. Cumpra-se. Lucas 

do Rio Verde, 04 de Dezembro de 2018. Gleidson de Oliveira Grisoste 

Barbosa Juiz de Direito (Assinatura Digital)

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000414-33.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUSA MUNIZ DE ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IVANIA LUCIA ORSO PESAMOSCA OAB - MT22113/O (ADVOGADO(A))

MARILDA MUNIZ DE PAULA OAB - MT20690/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (RÉU)

Magistrado(s):

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE SENTENÇA Processo: 1000414-33.2018.8.11.0045. 

AUTOR(A): CLEUSA MUNIZ DE ARAUJO RÉU: INSS Vistos etc. 1. CLEUSA 

MUNIZ DE ARAUJO, qualificado(a)(s) nos autos, propôs a presente ação 

previdenciária em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 

– INSS, visando o recebimento de auxílio doença c/c conversão em 

aposentadoria por invalidez. Alega, em síntese, preencher os requisitos 

legais para a obtenção do benefício. Juntou documentos. O pedido de 

tutela antecipada restou deferido (id. 12788793). Regularmente citado, o 

requerido apresentou contestação de id. 12463822 e documentos, onde 

refutou os argumentos expostos na inicial e pugnou pela improcedência do 

pedido. O laudo da perícia médica realizada com a parte autora foi juntado 

no id. 13996438, sendo que o demandante manifestou a concordância 

com o referido laudo e, o requerido, apesar de devidamente intimado, nada 

manifestou. 2. É o breve relatório. FUNDAMENTO. DECIDO. O deslinde da 

presente ação previdenciária não depende da produção de prova oral em 

audiência de instrução, sendo a prova pericial carreada ao feito suficiente 

para o enfrentamento do mérito, conforme segue. Os requisitos 

indispensáveis para a concessão do benefício previdenciário de 

auxílio-doença/aposentadoria por invalidez são: a) a qualidade de 

segurado; b) a carência de 12 (doze) contribuições mensais, salvo nas 

hipóteses previstas no art. 26, II da Lei 8.213/1991; c) incapacidade para o 

trabalho ou atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias ou, na hipótese 

da aposentadoria por invalidez, incapacidade (permanente e total) para 

atividade laboral e insusceptível de reabilitação para o exercício de 

atividade que lhe garanta a subsistência. Importante ressaltar que, nos 

termos do art. 42, § 2º e 59 caput da Lei n. 8.213/91, não é devido 

benefício previdenciário ao segurado cuja doença que motiva o pedido 

seja preexistente à sua filiação ao Regime Geral da Previdência Social ou 

à recuperação de sua qualidade de segurado, exceto se a incapacidade 

decorrer do agravamento ou de progressão da doença ou lesão. No caso 

vertente, a condição de segurado(a) do RGPS ostentada pelo(a) 

requerente restou suficientemente demonstrada por meio do documento 

de id. 11669284, p. 3/6. Forte no artigo 26, II c/c 151 da Lei 8.213/91, 

desnecessário aquilatar acerca dos períodos de carência, já que a parte 

autora é portadora de hanseníase, entre outras enfermidades. Dessa 

forma, estando demonstrada a condição de segurado(a) e afastada a 

necessidade de carência, resta apenas avaliar a alegada incapacidade 

laboral e, em sendo o caso, se a sua existência é posterior à filiação do(a) 

autor(a) junto à Previdência Social, ou, em sendo anterior, se sobreveio 

em decorrência de agravamento da doença/lesão já existente. 

Prefacialmente, ressalto que inexiste nulidade a ser declarada sobre a 

perícia realizada, já que o laudo foi conclusivo e respondeu aos quesitos 

apresentados de forma satisfatória, não havendo razão para que a perícia 

seja refeita ou complementada. Oportuno destacar que o perito nomeado 

por este Juízo não está vinculado ao conteúdo de eventuais perícias 

realizadas anteriormente por outros profissionais da área da saúde, 

podendo atuar livremente no exercício do munus recebido e extrair as 

suas próprias conclusões sobre o estado de saúde da parte autora. 

Feitas essas considerações, e após o percuciente exame do conjunto 

fático-probatório coligido aos autos, reputo inquestionável o direito do(a) 

requerente ao benefício da aposentadoria por invalidez, pois ficou 

claramente demonstrada a sua incapacidade definitiva e total para exercer 

atividade laboral, em decorrência de enfermidade(s) que se 

desenvolveu(eram) e/ou agravou(aram) após a sua condição de 

segurado(a). O laudo da perícia médica (id. 13996438), elaborado por 

profissional habilitado e nomeado por este Juízo, não só revelou a 

existência de enfermidade incapacitante (artrose joelho esquerdo, direito e 

coxofemoral, hanseníase e sequelas da hanseníase, discopatia e hérnia 

de disco lombares), como também consignou que a requerente está 

incapacitada total e permanente para o exercício de qualquer atividade 

laboral, estando afastada a possibilidade de reabilitação. Registre-se, 

ademais, que a ausência de impugnação quanto ao conteúdo da perícia 

torna a referida prova como meio hábil e idôneo a formar a convicção do 

julgador. Dessa forma, considerando que o(a) autor(a) comprovou os 

requisitos necessários para a aposentadoria por invalidez, a implantação 

do benefício é medida que se impõe, fixando-se como termo inicial a data 

do requerimento administrativo (06/11/2017 – id. 11669290), devendo 

serem descontados eventuais valores que já tenham sido pagos em razão 

de posterior deferimento do benefício. Neste sentido é o entendimento já 

consolidado pelo Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região: 

“APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. 

INCAPACIDADE TOTAL PARA O TRABALHO. QUALIDADE DE SEGURADA. 

REQUISITOS LEGAIS. CONCESSÃO DEVIDA. JUROS DE MORA. (...) 2. 

Comprovada a incapacidade total e permanente da parte autora para o 

exercício de qualquer atividade capaz de gerir a sua subsistência, bem 

como demonstrados o cumprimento da carência e a qualidade de 

segurado, a concessão da pleiteada aposentadoria por invalidez é medida 

que se impõe, ao amparo da legislação de regência. 3. A Lei 8.213/91, em 

seu artigo 43, § 1º, 'b', dispõe que a aposentadoria por invalidez será 

devida a partir da data do requerimento administrativo. Na sua ausência, 

deve ser considerada a data do ajuizamento da ação, conforme 

jurisprudência do STJ e precedentes desta Corte. (...)”. (TRF 1ª R. - AC 

0035936-52.2012.4.01.9199/MT, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL 

KASSIO NUNES MARQUES, PRIMEIRA TURMA, e-DJF1 p.947 de 

21/06/2013) “APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. 

INCAPACIDADE TEMPORÁRIA PARA O TRABALHO. QUALIDADE DE 

SEGURADO. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE AUXILIAR DE PRODUÇÃO. 

REQUISITOS PRESENTES. PROCEDÊNCIA. (...) II - Havendo indeferimento 

do benefício em âmbito administrativo, o termo inicial dos benefícios 

previdenciários de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez fixar-se-á 

na data do requerimento. (.. .)”.  (TRF 1ª R. -  AC 

0015087-59.2012.4.01.9199/GO, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL 

KASSIO NUNES MARQUES, PRIMEIRA TURMA, e-DJF1 p.140 de 

17/05/2013). Quanto ao pedido de dano moral, tenho que indevida tal 
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pretensão, já que a suposta lesão decorrente da negativa do INSS em 

conceder benefício previdenciário não ultrapassa a esfera do mero 

desconforto/aborrecimento, não assegurando, por conseguinte, a 

pretendida reparação, que se resolve com a procedência do presente 

feito e a condenação do requerido ao pagamento dos valores devidos, 

inclusive dos atrasados. Outrossim, sob tal aspecto, o(a) autor(a) não se 

desincumbiu do ônus que lhe competia de demonstrar a efetiva lesão 

moral (dor, humilhação ou angústia), de forma que as suas alegações não 

suplantam a esfera hipotética e especulativa. Outra, aliás, não é a 

orientação jurisprudencial do TRF da 1ª Região: “PREVIDENCIÁRIO. 

PENSÃO POR MORTE. CONCESSÃO ADMINISTRATIVA. INÍCIO DO 

BENEFÍCIO. PRINCÍPIO DO TEMPUS REGIT ACTUM. APLICAÇÃO DO ART. 

67 DO DECRETO N. 83.080/79. ÓBITO. PRESCRIÇÃO. INCAPAZES. DANO 

MORAL. NÃO COMPROVAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS. 

CUSTAS. HONO-RÁRIOS. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. (...) 

Salvo situações excepcionais, "o desconforto gerado pelo não 

recebimento do benefício resolve-se na esfera patrimonial, através do 

pagamento de todos atrasados, com juros e correção monetária". 

Precedentes.” (TRF 1ª Região – Apelação Cível nº AC 

2004.34.00.001558-5/DF – Rel. Juiz Federal Francisco Hélio Camelo 

Ferreira – DJ 29/09/2011). “CONSTITUCIONAL. AÇÃO ORDINÁRIA. 

SUSPENSÃO DE BENEFÍCIOS POR SUSPEITA DE IRREGULARIDADE. 

INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. APELAÇÃO DO INSS E 

REMESSA OFICIAL TIDA POR INTERPOSTA PARCIALMENTE PROVIDAS. 

INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO 

QUINQUENAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JUROS MORATÓRIOS. (...) 

Indevida a condenação em danos morais, vez que não se logrou 

demonstrar a ocorrência de dor, humilhação ou angústia, ônus da parte 

requerente. Ademais, qualquer o desconforto gerado pela suspensão 

indevida dos benefícios será compensado pelo pagamento das parcelas 

atrasadas, com correção monetária e juros de mora. Apelação do INSS e 

remessa oficial tida por interposta parcialmente providas.” (TRF 1ª Região 

– Apelação Cível nº AC 0006685-04.2003.4.01.9199/PI – Relª. Juíza 

Federal Rogéria Maria Castro Debelli – DJ 29/02/2012). Sendo assim, ante 

a absoluta ausência de provas da efetiva ocorrência da lesão moral, 

alternativa não resta a este juízo senão o indeferimento do pedido de dano 

moral. 3. DISPOSITIVO 3.1. ANTE O EXPOSTO, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido contido na inicial, para o fim de, nos termos do 

artigo 44 da Lei 8.213/91, condenar o requerido no pagamento ao(a) 

autor(a) do benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez, no 

valor de 100% (cem por cento) do salário-de-benefício, inclusive 13º 

salário, devido desde a data do requerimento administrativo (06/11/2017 – 

id. 11669290), descontando-se eventuais valores que já tenham sido 

pagos em razão de posterior deferimento ou restabelecimento do 

benefício, restando confirmada a decisão liminar. 3.2. A correção 

monetária deve ser feita com base nos índices do Manual de Cálculos da 

Justiça Federal, aplicando-se o IPCA-E após a entrada em vigor da lei nº 

11.960/2009. Os juros de mora são devidos à razão de 1% ao mês, a 

partir da citação, reduzindo-se a taxa para 0,5% ao mês, a partir da 

edição da Lei nº. 11.960/09. 3.3. Pela sucumbência e já que devida, 

condeno o requerido ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo, 

nos termos do artigo 85, § 3º, I, do Código de Processo Civil, em dez por 

cento (10%) sobre o valor das prestações vencidas até a data da 

sentença, conforme entendimento da Súmula 111 do egrégio Superior 

Tribunal de Justiça. 3.4. Isento o requerido do pagamento das custas e 

despesas processuais, tendo em vista gozar o mesmo de isenção não 

apenas nas ações ajuizadas na Justiça Federal (Lei nº 9.289/96), mas 

também nas causas ajuizadas perante a Justiça Estadual, no exercício da 

jurisdição federal (§ 3º do art. 109 da CF), conforme estabelecido pelo 

Estado de Mato Grosso por meio da Lei Estadual nº 7.603/2001, em seu 

art. 3º, I, salvo, é claro, quanto a eventuais valores despendidos pela 

parte vencedora da demanda. 3.5. Incabível o reexame necessário, por se 

tratar de condenação de valor certo não excedente a 1.000 (um mil) 

salários mínimos, nos termos do parágrafo 3º, do artigo 496 do NCPC. 3.6. 

Após o trânsito em julgado, e cumpridas todas as deliberações pendentes, 

ao arquivo. 3.7. Tópico síntese do julgado: a) nome do(a) segurado(a): 

Cleusa Muniz de Araujo; b) benefício concedido: aposentadoria por 

invalidez; c) renda mensal atual: 100% (cem por cento) do 

salário-de-benefício; d) data de início do benefício – DIB: 06/11/2017 (data 

requerimento administrativo); e) renda mensal inicial – RMI: a calcular pelo 

INSS; f) data do início do pagamento: a depender da intimação do INSS; g) 

prazo mínimo para cumprimento da presente decisão: 30 (trinta) dias. 

P.R.I.C. Lucas do Rio Verde, 6 de dezembro de 2018. Gleidson de Oliveira 

Grisoste Barbosa Juiz de Direito (assinatura digital)

3ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005131-88.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE TEREZINHA FAGUNDES PARIZOTTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAIANE DOS SANTOS SILVA OAB - MT0017824A (ADVOGADO(A))

MATEUS MENEGON OAB - MT0011229A (ADVOGADO(A))

FERNANDA GAVIOLI FACHINI OAB - MT0011032A-O (ADVOGADO(A))

FABIANO GAVIOLI FACHINI OAB - MT5425/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDNEI PAES NANTES (REQUERIDO)

Outros Interessados:

RODRIGO RODRIGUES DE BRITO (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Carta Precatória n.º 1005131-88.2018.8.11.0045. Intime-se a requerente 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, proceda ao pagamento das 

despesas de distribuição da carta precatória, sob pena de devolução da 

missiva. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem-me os autos 

conclusos para decisão. Lucas do Rio Verde/MT, em 11 de dezembro de 

2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005220-14.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANTARES EMPREENDIMNETOS IMOBILIARIOS LTDA (EXEQUENTE)

SOLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLE DE CASTRO CINTRA OAB - GO48624-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RUI PEREIRA AVELAR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1005220-14.2018.8.11.0045. Proceda-se à citação do 

executado para que, no prazo de 03 (três) dias, realize a quitação da 

dívida, das custas e despesas processuais [art. 829 do Código de 

Processo Civil] ou, no prazo de 15 (quinze) dias, independentemente de 

penhora, de depósito ou de caução, se oponha à execução, através de 

embargos de devedor [art. 914 e art. 915, ambos do Código de Processo 

Civil]. A ausência de pagamento voluntário, no prazo de 03 (três) dias, 

acarretará: a) na expedição de mandado de penhora e avaliação [art. 829, 

§ 1.º do Código de Processo Civil]; b) na inclusão de registro desabonador 

em cadastros de proteção ao crédito [art. 782, § 3.º do Código de 

Processo Civil]. Arbitro honorários de advogado no percentual 

correspondente a 10% do valor total devido, registrando-se que, para a 

hipótese de pronto pagamento, a verba sofrerá redução pela metade [art. 

827, paragrafo único do Código de Processo Civil]. Intime-se o executado 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, reconhecendo o crédito e 

comprovando o depósito de 30% do valor da execução, requeira o 

parcelamento da dívida em até 06 (seis) prestações mensais, acrescidas 

de correção monetária e juros de 1% ao mês [art. 916 do Código de 

Processo Civil]. Lucas do Rio Verde/MT, em 11 de dezembro de 2018. 

Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005264-33.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

R. BOCARDI & CIA LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE CARLOS GOBBATO OAB - MT0012646A (ADVOGADO(A))

JANDESMARA CAVALHERI OAB - MT0014586A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA PAULA OLIVEIRA CHIODELLI 92683096291 (REQUERIDO)

ANA PAULA OLIVEIRA CHIODELLI (REQUERIDO)

Magistrado(s):
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CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Carta Precatória n.º 1005264-33.2018.8.11.0045. Cumpra-se na forma 

deprecada, servindo a cópia como mandado. Após, com as baixas 

pertinentes, devolva-se a missiva, consignando-se as homenagens de 

estilo. Lucas do Rio Verde/MT, em 11 de dezembro de 2018. Cristiano dos 

Santos Fialho, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005266-03.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO LUIZ BARBEDO RIVELLI OAB - SP242017 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESPÓLIO DE ANTONIO DAMIÃO (REQUERIDO)

RENATA CRISTINA DAMIAO DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Carta Precatória n.º 1005266-03.2018.8.11.0045. Cumpra-se na forma 

deprecada, servindo a cópia como mandado. Após, com as baixas 

pertinentes, devolva-se a missiva, consignando-se as homenagens de 

estilo. Lucas do Rio Verde/MT, em 11 de dezembro de 2018. Cristiano dos 

Santos Fialho, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005270-40.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

AGROLOGICA AGROMERCANTIL LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DUILIO PIATO JUNIOR OAB - MT3719/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO NEDI BATISTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Carta Precatória n.º 1005270-40.2018.8.11.0045. Cumpra-se na forma 

deprecada, servindo a cópia como mandado. Após, com as baixas 

pertinentes, devolva-se a missiva, consignando-se as homenagens de 

estilo. Lucas do Rio Verde/MT, em 11 de dezembro de 2018. Cristiano dos 

Santos Fialho, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005306-82.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIANS DE ALMEIDA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Carta Precatória n.º 1005306-82.2018.8.11.0045. Cumpra-se na forma 

deprecada, servindo a cópia como mandado. Após, com as baixas 

pertinentes, devolva-se a missiva, consignando-se as homenagens de 

estilo. Lucas do Rio Verde/MT, em 11 de dezembro de 2018. Cristiano dos 

Santos Fialho, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1003883-58.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR CHAGAS DO NASCIMENTO (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SELNA BEATRIZ DA COSTA OAB - MT11558/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

USIMAT DESTILARIA DE ALCOOL LTDA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO DESIDERIO OAB - PR40321 (ADVOGADO(A))

FABIO LUIS ANTONIO OAB - PR0031149A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1003883-58.2016.8.11.0045. Deveras, segundo a norma de 

regência, a execução pode ser instaurada caso o devedor não satisfaça 

a obrigação certa, líquida e exigível, consubstanciada em título executivo 

[art. 786 do Código de Processo Civil/2015; art. 580 do Código de 

Processo Civil/1973]. O contrato particular indicado como título executivo 

extrajudicial para embasar a execução, deve estar assinado pelo devedor 

e por 2 (duas) testemunhas [art. 784, inciso III do Código de Processo 

Civil/2015; art. 585, inciso II do Código de Processo Civil/1973]. O não 

preenchimento dos requisitos do título executivo, com a consequente 

nulidade da execução [art. 803, inciso I do Código de Processo Civil/2015; 

art. 618, inciso I do Código de Processo Civil/1973], revela-se como 

questão de ordem pública, e, como tal, pode ser apreciada de ofício em 

qualquer grau de jurisdição, não estando sujeita aos efeitos da preclusão 

[cnf. STJ, AgRg no REsp 1.350.305/RS, Rel. Min. Humberto Martins, 

Segunda Turma, DJe 26/02/2013; STJ, AgRg no REsp 1.117.251/SC, Rel. 

Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 4/11/2011]. Portanto, diante desta 

moldura, como forma de evitar vulneração à regra da vedação à 

decisão-surpresa [art. 10 do Código de Processo Civil], proceda-se à 

intimação das partes litigantes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se 

manifestem sobre o fato de o contrato objeto da execução, juntado no 

evento nº 2451276 – págs. 1/2, da demanda executiva n.º 

1002302-08.2016.8.11.0045, não conter a assinatura de duas 

testemunhas. Após, venham os autos conclusos. Lucas do Rio Verde/MT, 

em 11 de dezembro de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002518-66.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO RODRIGUES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVONIR ALVES DIAS OAB - MT0013310S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1002518-66.2016.8.11.0045. Providencie-se a regularização 

dos registros de distribuição do processo, para efeito de retificar a 

natureza da demanda, visto que se trata de ação que objetiva concretizar 

o cumprimento de sentença. Proceda-se à intimação da executada para 

que, no prazo de 30 (trinta) dias, querendo, apresente impugnação [art. 

535 do Código de Processo Civil]. Lucas do Rio Verde/MT, em 11 de 

dezembro de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1004610-46.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

C. R. S. (REQUERENTE)

M. F. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIDIO FREITAS DA ROSA OAB - MT17587/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

(...) JULGO PROCEDENTE o pedido vertido na petição inicial, para o fim de: 

a) Decretar o divórcio do casal Carla Regina Schneider Follmann e Mário 

Follmann, ‘ex vi’ do disposto no art. 226, § 6.º da CRFB/88, alterado pela 

Emenda Constitucional de n.º 66/2010 e, como corolário, Determinar que a 

cônjuge virago volte a utilizar o nome de solteira, qual seja: Carla Regina 

Schneider [art. 1.571, § 2.º do Código Civil de 2002 c/c o art. 25, parágrafo 

único da Lei n.º 6.515/1977]; b) Homologar o acordo firmado entre as 

partes litigantes; c) Declarar encerrada a atividade cognitiva, para o fim de 

resolver o mérito do processo, com supedâneo no art. 487, inciso I do 

Código de Processo Civil. (...)

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002109-22.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LORENILCE PAULETTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO(A))

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039412/12/2018 Página 399 de 855



Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1002109-22.2018.8.11.0045. Não subsistem questões 

preliminares pendentes que exijam exame e, conforme se depreende da 

análise do processo, os ditames processuais foram observados, não 

existindo quaisquer nulidades/vícios processuais a serem decretadas. 

Destarte, enfrentados estes temas e superada a etapa, referente à 

realização do exame dos requisitos de admissibilidade da lide, com lastro 

no conteúdo normativo do art. 357 do Código de Processo Civil, declaro 

saneado o processo, remetendo-o a fase instrutória. Delimitação das 

questões de fato e de direito relevantes [art. 357, inciso II e IV do Código 

de Processo Civil]. Fixo, como matéria fática controvertida: o fato de a 

autora ser portadora de deficiência, que a incapacite para o desempenho 

de atividade laboral. Consiste questão de direito relevante: o direito à 

percepção do auxílio-doença ou da aposentadoria por invalidez. Provas 

deferidas: considero que a realização de exame médico-pericial revela-se 

como meio imprescindível para verificar as condições físicas e de saúde 

da requerente [art. 42 e art. 59, ambos da Lei nº 8.213/1991]. Diante desta 

perspectiva, Defiro a produção da prova pericial, exclusivamente. Nomeio 

como perito, para atuar no processo, o médico Dr. Guido V. Cespedes, 

que deverá realizar a perícia no dia 27/02/2019, a partir das 08h30min., 

observada a ordem de chegada. Intimem-se as partes e seus advogados, 

para que, na data agendada para a realização da perícia, compareçam no 

consultório médico do Dr. Guido V. Cespedes [Av. Mato Grosso, nº 936-S, 

Bairro Alvorada, Lucas do Rio Verde/MT; Fone (65)3549-3226], a fim de 

que o(a) requerente seja submetido(a) a perícia. Intimem-se as partes 

litigantes para que, caso queiram, arguam o impedimento ou suspeição do 

perito, apresentem quesitos e/ou indiquem assistentes técnicos, no prazo 

de 15 (quinze) dias [art. 465, § 1.º do Código de Processo Civil]. Arbitro os 

honorários periciais devidos ao Dr. Guido V. Cespedes, no valor de R$ 

200,00 (duzentos reais), forte no art. 28 e Tabela V, da Resolução n.º 

305/2.014 do Conselho da Justiça Federal, a serem arcados pela Justiça 

Federal. Estabeleço que o laudo pericial deverá ser apresentado dentro do 

prazo de 20 (vinte) dias, podendo ser prorrogado por igual período, desde 

que justificada a necessidade. Apresentado o laudo pericial, Determino 

que se expeça requisição de pequeno valor, com o objetivo de proceder 

ao pagamento dos honorários do perito. Distribuição do ônus da prova. O 

ônus da prova deverá prestar reverência à regra geral prevista no art. 

373, incisos I e II do Código de Processo Civil. Intimem-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, em 11 de dezembro de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz 

de Direito.

Decisão Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1004384-41.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

HASEGAWA SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT0006551S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1004384-41.2018.811.0045. Deveras, segundo a norma de 

regência, a viabilidade técnica dos embargos de declaração está 

condicionada a existência de erro material, de omissão, de obscuridade ou 

de contradição, de que padeça determinada decisão judicial ou sentença 

[art. 1022 do Código de Processo Civil]. Os embargos de declaração, 

todavia, em situações excepcionais, detêm efeitos infringentes e, portanto, 

a capacidade de executar uma ação ofensiva contra a decisão judicial, 

somente para corrigir premissa equivocada no julgamento e que, dado à 

reparação da situação de erro material, omissão, contradição ou 

obscuridade, a alteração da decisão desponte como consequência 

etiológico necessário-direta, na exata medida em que “a atribuição de 

efeitos modificativos a embargos declaratórios, nada obstante se trate de 

medida excepcional, é perfeitamente cabível nas situações em que, 

eliminada contradição ou obscuridade, ou suprida omissão a respeito de 

questão jurídica de especial relevância para o desate da lide, a alteração 

do julgado surja como consequência natural da correção efetuada” [cf.: 

STJ, REsp n.º 1.157.052/PI, 3.ª Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 

20/05/2014]. Com essas considerações, conclui-se, por inferência 

racional, que os embargos de declaração não podem ser utilizados com o 

objetivo exclusivo de promover a modificação do julgado e de provocar a 

reabertura da discussão/exame da matéria, para o efeito de reavaliar o 

acerto ou desacerto da decisão judicial, como sucedâneo de recurso — 

sob pena de desvio da função jurídico-processual desta modalidade de 

recurso. Com o intuito de corroborar com tais assertivas, a título de 

ilustração, lanço mão dos seguintes acórdãos paradigmas, colhido do 

repertório de jurisprudência do Augusto Supremo Tribunal Federal, que 

versam acerca de questões que guardam relação de similitude com a que 

se encontra sob enfoque: “Embargos declaratórios. Inexistência de 

omissão, contradição, obscuridade ou dúvida, no acórdão embargado (art. 

337 do RISTF). Embargos rejeitados. O que pretenderam os embargantes 

foi sustentar o desacerto do julgado e obter sua desconstituição. A isso 

não se prestam, porém, os embargos declaratórios.” (RTJ 134/1296, 

Relator: Min. Sydney Sanches). “(…) A FUNÇÃO JURÍDICO-PROCESSUAL 

DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. - Os embargos de declaração, 

quando regularmente utilizados, destinam-se, precipuamente, a desfazer 

obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que se 

registrem, eventualmente, no acórdão proferido pelo Tribunal. Os 

embargos declaratórios, no entanto, revelam-se incabíveis, quando a parte 

recorrente - a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de 

obscuridade, omissão ou contradição - vem a utilizá-los com o objetivo de 

infringir o julgado e de viabilizar, assim, um indevido reexame da causa, 

com evidente subversão e desvio da função jurídico-processual para que 

se acha especificamente vocacionada essa modalidade de recurso. 

Precedentes. (…)” (RTJ 193-03/1103, Relator: Min. Celso de Mello). Pois 

bem. Do confronto/cotejo analítico do contingente probatório produzido no 

processo, denota-se que a decisão prolatada não exterioriza a existência 

de qualquer erro material, ponto obscuro, omissão ou contradição e que a 

pretensão da embargante limita-se a rediscutir a matéria, sob o argumento 

de que a ANS deve se pronunciar sobre sua autorização no 

descredenciamento da requerente como prestadora dos serviços e 

também que não houve pronunciamento judicial quanto ao aspecto social 

da lide. Todavia, a decisão judicial é clara e não apresenta dúvida sobre o 

seu conteúdo, inexistindo nela qualquer omissão/contradição a desafiar 

embargos declaratórios. Importante mencionar que, na petição inicial, não 

houve pedido visando a expedição de ofício para fins de pronunciamento 

da ANS, assim como não há pedido declaratório de pronunciamento judicial 

quanto a eventual aspecto social da lide. A decisão judicial, entretanto, 

contém omissão, visto que a autora formulou pedido expresso de 

expedição de ofício ao Ministério Público para que se manifeste na 

presente demanda (item 4 da petição inicial), o que deve ser acolhido, pois 

a análise da necessidade/pertinência da intervenção ministerial deve ser 

feita pelo próprio Parquet [artigo 178, inciso I do Código de Processo Civil]. 

Ante o exposto, devido à existência de omissão, Acolho Parcialmente os 

embargos declaratórios, para o fim de complementar a decisão judicial 

arquivada no evento n.º 15967820, e, como consequência, Determino a 

abertura de vista dos autos ao Ministério Público para que, no prazo de 10 

(dez) dias, se manifeste. Em sede de juízo de retratação, realizado no 

recurso de agravo de instrumento [art. 1.018, § 1.º do Código de Processo 

Civil], Mantenho a decisão judicial que indeferiu o pedido de tutela de 

urgência, haja vista que os fundamentos invocados para ancorar/lastrear 

o veredicto não restaram superados por ulteriores modificações no 

contexto fático estabelecido. Recebo a emenda à petição inicial (evento nº 

16925767 – pág. 1/19) e, com lastro no conteúdo normativo do art. 308, 

§3º c/c art. 334, ambos do Código de Processo Civil, e do Enunciado n.º 

27 do FONAMEC, Determino a remessa do processo para o CEJUSC – 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de 

Lucas do Rio Verde/MT, que deverá realizar audiência de 

conciliação/mediação no dia 20 de fevereiro de 2019, às 10h30min. 

Proceda-se à citação e à intimação da ré. O prazo de 15 (quinze) dias, 

para oferecimento da contestação, será contabilizado a partir da data da 

realização da audiência de conciliação [art. 335, inciso I do Código de 

Processo Civil]. A falta de contestação acarretará em revelia e presunção 

de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial [art. 344 do 

Código de Processo Civil]. O comparecimento à audiência é obrigatório 

(pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio de 

procuração específica, que outorgue poderes para transigir). A ausência 

injustificada à solenidade configura ato atentatório à dignidade da justiça e 
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implica na imposição de multa, arbitrada em até 2% sobre o valor atribuído 

a causa [art. 334, § 8.º do Código de Processo Civil]. As partes devem 

estar acompanhadas de advogado ou de Defensor Público [art. 334, § 9.º 

do Código de Processo Civil]. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 11 

de dezembro de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001413-83.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FIAGRIL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RANNIER FELIPE CAMILO OAB - MG130709 (ADVOGADO(A))

Noeli Ivani Alberti OAB - MT4061 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OSVALDO HENRIQUE NICOLETTI (EXECUTADO)

KATIA GISELE DE OLIVEIRA LANGARO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1001413-83.2018.811.0045. Cuida-se de Ação de Execução 

para Entrega de Coisa Incerta formulada por Fiagril Ltda contra Katia 

Gisele de Oliveira Langaro e Osvaldo Henrique Nicoletti, todos já 

qualificadas no processo. Vieram os autos conclusos para deliberação. É 

o sucinto relatório. Passo a decidir. Compulsando o material cognitivo 

produzido no processo, depreende-se que as partes litigantes firmaram 

transação civil com o objetivo de por fim à celeuma estabelecida (evento 

n.º 16520235). Cumpre destacar, ainda, que conforme se extrai do teor do 

termo de acordo, não foram estabelecidas cláusulas exorbitantes e/ou que 

possam receber a pecha de ilegais, de sorte que nenhum óbice se 

apresenta à homologação da transação civil, visto que em consonância 

com os ditames legais. Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo celebrado 

entre as partes litigantes, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, 

cujas cláusulas e condições fazem parte integrante desta decisão, e, 

como consequência, com espeque no conteúdo normativo do art. 922 do 

Código de Processo Civil, Determino a Suspensão do andamento do 

processo [cf.: TJRS, Agravo de Instrumento nº. 70048850051, 17ª Câmara 

Cível, Rel.: Des. Liége Puricelli Pires, j. em 29/05/2012]. Custas judiciais 

integralizadas quando do ajuizamento da petição inicial. Homologo, por sua 

vez, o pedido de renúncia do direito de recorrer. Com lastro no teor do art. 

782, § 4.º do Código de Processo Civil, Determino a expedição de ofício ao 

SPC e Serasa, com a finalidade de requisitar, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, a realização do cancelamento ou exclusão do registro do 

nome dos executados nos cadastros de inadimplentes, decorrentes deste 

processo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, 

em 10 de dezembro de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

4ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 162020 Nr: 7152-54.2018.811.0045

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DDPCDLDRV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Djenane Nodari - 

OAB:13.824/O, GILBERTO CRISTOFOLINI - OAB:15882/MT, KARIZA D. 

SIMONETTI AGUIAR - OAB:15.532

 Vistos etc.,

Trata-se de requerimento formulado pelo ofensor, por meio de advogado 

constituído, pugnando pela revogação das medidas protetivas 

anteriormente fixadas e, subsidiariamente, revogação apenas da medida 

protetova fixada no item “a” da decisão de fls. 12/13 (fls. 20/25).

Instado, o Ministério Público pugnou pelo indeferimento do pedido (fl. 

37/38).

Pois bem.

Em que pese o alegado, entendo que não houve alteração fática capaz de 

macular a decisão que decretou as medidas de proteção em favor da 

ofendida, razão pela qual mantenho-a integralmente.

 Não obstante, fixo o prazo de 06 (seis) meses de vigência das medidas 

de proteção retro fixadas, contados desta data, sem prejuízo de ser 

prorrogado futuramente caso haja pedido da ofendida devidamente 

justificado.

Intime-se o Ministério Público, a ofendida, o ofensor e seu advogado.

 No mais, apense-se o presente feito ao Inquérito Policial, tão logo ele 

aporte neste Juízo.

Cumpra-se.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 162575 Nr: 7534-47.2018.811.0045

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALBERTO PEREIRA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ALBERTO PEREIRA LIMA, Rg: 

1885066-9, Filiação: José Alberto Pereira Lima e Erivalda Anselmo dos 

Santos Lima, data de nascimento: 10/01/1982, brasileiro(a), convivente, 

armador, Telefone 65-9955.7314. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: EFETUAR A INTIMAÇÃO da(o,s) pessoa(s) acima qualificado(a, 

s) para comparecer(em) à audiência designada > DADOS DA AUDIÊNCIA: 

Admonitória que se realizará no dia 29/01/2019, às 13:00, no Edifício do 

Fórum, sito no endereço ao final indicado.

Despacho/Decisão: Vistos etc.,1. Designo audiência admonitória para o dia 

29 de janeiro de 2019, às 13h00min.2. Intime-se o recuperando 

pessoalmente, observando-se todos os endereços constantes na guia de 

execução penal de fl. 03, e via edilícia.3. Intime-se ainda, o Ministério 

Público e a Defesa.4. Às providências e expedientes necessários, 

observando as formalidades legais.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Izabela Fagundes 

Euzébio Teixeira, digitei.

Lucas do Rio Verde, 10 de dezembro de 2018

Anderson Rafael Tafernaberri Leite Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 82774 Nr: 2203-94.2012.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO OSMI DE ARAÚJO, AUGUSTO 

ANDRÉ DE OLIVEIRA FILHO, SOANDRO DA SILVA FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): FRANCISCO OSMI DE ARAÚJO, Rg: 

1.833.256, Filiação: Osmundo Azevedo de Araújo e Josefa Monica de 

Araújo, data de nascimento: 04/10/1979, brasileiro(a), natural de Curais 

Novos-RN. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, julgo 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia, para CONDENAR os acusados 

FRANCISCO OSMI DE ARAÚJO E AUGUSTO ANDRÉ DE OLIVEIRA FILHO, 

qualificados nos autos, na prática do crime descrito no artigo 33, “caput”, 

c/c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei n. 11.343/2006; e ABSOLVÊ-LOS da 

prática do crime descrito no artigo 35, “caput”, c/c artigo 40, inciso VI, 

ambos da Lei nº. 11.343/2006, com fundamento no artigo 386, inciso VII, 

do Código de Processo Penal.DA DOSIMETRIA DA PENAA pena prevista 

para o crime de tráfico ilícito de drogas (artigo 33, “caput”, da Lei n. 

11.343/2006) é de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão, e 

pagamento de 500 (quinhentos) a 1500 (mil e quinhentos) dias-multa. 1. Do 

acusado Augusto André de Oliveira Filho Na primeira fase do 

procedimento trifásico, analisando detidamente as circunstâncias judiciais 

elencadas no artigo 42 da Lei nº 11.343/2006 e no artigo 59 do Código 
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Penal, não vislumbro a necessidade de maiores reprovações. Desta 

forma, fixo a pena base no mínimo legal, ou seja, em 05 (cinco) anos de 

reclusão, e 500 (quinhentos) dias-multa.Na segunda fase da dosimetria da 

pena, inexistem circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem 

ponderadas.Na terceira e última fase, por força do disposto no artigo 40, 

inciso VI, da Lei nº 11.343/2006, e considerando o número de menores 

envolvidos – 01 (um), majoro a pena na fração de 1/6 (um sexto), 

encontrando a pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e 

583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.Outrossim, tratando-se de 

agente primário e de bons antecedentes, que não se dedica à atividade 

criminosa e nem integra organização criminosa, reconheço a causa de 

diminuição de pena do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, e de 

consequência, reduzo a pena em 2/3 (dois terços), encontrando a pena 

de 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e 195 

(cento e noventa e cinco) dias-multa, a qual torno definitiva, por não haver 

outras circunstâncias a serem levadas em especial consideração.Fixo o 

regime de pena inicialmente aberto, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea 

“c”, do CP.Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de 

direito, por entender não ser a medida socialmente adequada no caso 

versando, em virtude do acusado envolver menor de idade na empreitada 

criminosa (art. 44, do CP).Fixo o valor do dia-multa na proporção do 1/30 

(um trigésimo) do salário-mínimo vigente na época do fato, face a situação 

econômica do acusado.2. Do acusado Francisco Osmi de AraújoNa 

primeira fase do procedimento trifásico, analisando detidamente as 

circunstâncias judiciais elencadas no artigo 42 da Lei nº 11.343/2006 e no 

artigo 59 do Código Penal, não vislumbro a necessidade de maiores 

reprovações. Desta forma, fixo a pena base no mínimo legal, ou seja, em 

05 (cinco) anos de reclusão, e 500 (quinhentos) dias-multa.Na segunda 

fase da dosimetria da pena, inexistem circunstâncias agravantes ou 

atenuantes a serem ponderadas.Na terceira e última fase, por força do 

disposto no artigo 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/2006, e considerando o 

número de menores envolvidos – 01 (um), majoro a pena na fração de 1/6 

(um sexto), encontrando a pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de 

reclusão, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.Outrossim, 

tratando-se de agente primário e de bons antecedentes, que não se 

dedica à atividade criminosa e nem integra organização criminosa, 

reconheço a causa de diminuição de pena do artigo 33, § 4º, da Lei nº 

11.343/2006, e de consequência, reduzo a pena em 2/3 (dois terços), 

encontrando a pena de 01 (um) ano, 11 (onze) mesese 10 (dez) dias de 

reclusão, e 195 (cento e noventa e cinco) dias-multa, a qual torno 

definitiva, por não haver outras circunstâncias a serem levadas em 

especial consideração.Fixo o regime de pena inicialmente aberto, nos 

termos do artigo 33, § 2º, alínea “c”, do CP.Deixo de substituir a pena 

privativa de liberdade por restritiva de direito, por entender não ser a 

medida socialmente adequada no caso versando, em virtude do acusado 

envolver menor de idade na empreitada criminosa (artigo 44, do CP).Fixo o 

valor do dia-multa na proporção do 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo 

vigente na época do fato, face a situação econômica do acusado.DAS 

DISPOSIÇÕES FINAISCondeno os acusados ao pagamento das custas e 

despesas processuais. Contudo, suspendo tal cobrança por serem 

beneficiários da assistência judiciária gratuita, vez que assistidos pela 

Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, com a ressalva do artigo 12 

da Lei 1.060/50.Considerando que os acusados responderam o presente 

processo em liberdade, mantenho-os nessa situação no caso de eventual 

recurso.Incabível reparação do dano (art. 387, inciso IV, do CPP), haja 

vista a ausência de pedido formal, sob pena de violação a princípios 

processuais comezinhos.Proceda-se a incineração da substância 

entorpecente apreendida às fls. 29/30, lavrando-se Auto 

Circunstanciado.Restitua-se aos acusados e as testemunhas/informantes 

os documentos pessoais apreendidos às fls. 29/30.Proceda-se a 

destruição dos recortes de sacos plásticos apreendidos às fls. 29/30, 

mediante termo nos autos.Quanto aos demais objetos apreendidos (fls. 

29/30), proceda-se na forma do artigo 123 do CPP, salvo os 

restituídos.P.R.I.Transitada em julgado, certifique-se, em seguida 

procedam-se aos seguintes atos: 1) Anote-se no Sistema Apolo; 2) 

Oficie-se ao Instituto de Identificação Nacional e Estadual; 3) 

Comunique-se ao TRE/MT; 4) Expeça-se Guia de Execução Penal Definitiva 

individualizada dos réus, encaminhando-as ao Juízo Competente; 5) 

Lancem os nomes dos réus no rol dos culpados; 6) Cumpram-se as 

demais determinações previstas na CNGC/MT.Após, arquive-se 

provisoriamente o presente feito, vez que pende suspensão do processo 

e do prazo prescricional em relação ao acusado Soandro da Silva Freitas, 

com fulcro no artigo 366 do CPP.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Izabela Fagundes 

Euzébio Teixeira, digitei.

Lucas do Rio Verde, 11 de dezembro de 2018

Anderson Rafael Tafernaberri Leite Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 132333 Nr: 5107-63.2016.811.0040

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAIKON JHONI DA SILVA BELTRAME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ RODRIGUES DE FREITAS 

JUNIOR - OAB:20055/MT

 Vistos etc.,

1. Do cálculo de pena

Quanto ao pedido da Defesa de fls. 83/86, consistente na retificação da 

fração de 3/5 para progressão de regime, por não ser reincidente 

específico, tenho que não merece guarida, pois tal fração deve ser 

aplicada aos recuperandos reincidentes que praticarem crimes hediondos 

ou assemelhados, não havendo qualquer previsão legal de que tal 

reincidência deva ser específica, conforme inteligência do artigo 2º, § 2º, 

da Lei nº 8.072/90.

De outro lado, analisando detidamente o cálculo de pena impugnado, 

observo que de fato houve duplicidade de período na contagem do 

livramento condicional, vez que foi computado o tempo de cumprimento e 

detração penal de mesmo período, considerando a data base fixada.

No entanto, o sistema utilizado para cálculo de pena (MGP) não permite a 

retirada do período de detração penal do livramento condicional, mas 

somente da data base de tal beneficio.

Assim sendo, acolho a cota ministerial, e de consequência, determino a 

alteração da data base do livramento condicional para o dia posterior ao 

último dia de detração penal.

 Com efeito, proceda-se a confecção de novo cálculo da pena, 

observando o acima alinhavado e, após, dê ciência às partes para 

manifestação em 03 (três) dias, ficando desde já homologado se não 

houver impugnação, caso em que deverá ser remetida cópia ao 

recuperando e aguardar o decurso do requisito objetivo, providenciando 

atestado de comportamento carcerário e parecer ministerial com razoável 

antecedência.

 2. Do cálculo da pena de multa

Proceda-se a elaboração do cálculo da pena de multa e, após, intime-se o 

recuperando para pagamento no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

inscrição na dívida ativa da União. Decorrido o prazo sem pagamento, o 

que deverá ser certificado, oficie-se ao órgão competente para inscrição 

na dívida ativa.

3. Intime-se. Dê ciência ao Ministério Público.

4. Cumpra-se.

5ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003570-63.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GUERINO FERRARIN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SAMARTINO ALBINO OAB - MT14903/B (ADVOGADO(A))

ANDRE PIVETTA FERRARIN OAB - MT10023/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LIZIANE CAPELLARI (EXECUTADO)

ELOIR PEDRO CAPELLARI (EXECUTADO)

 

Vistas à RECLAMANTE, acerca da devolução da carta precatória.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 29013 Nr: 3049-53.2008.811.0045
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 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLEIDE SALETE KROMBAUER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON CIUPAK - OAB:21810, 

LEONARDO DE MATTOS - OAB:MT/14.561-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:13241-A/MT, MÁRIO CARDI FILHO - OAB:3.584-A, USSIEL 

TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3150-A

 Certifico que o presente feito foi desarquivado para extração de cópias, 

ficando disponivel na Secretaria pelo prazo de 30 dias, após o que, voltará 

ao arquivo.

6ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005059-38.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KAROLE GRAZIELA SONTAG (EXECUTADO)

MARCIO SONTAG (EXECUTADO)

MATO GROSSO MARMORES E GRANITOS LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

depositar o complemento da diligência no valor de R$ 420,00 do Senhor 

Oficial de Justiça conforme certidão, a guia de complementação de 

diligência deverá ser emitida no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br, após juntar comprovante nos autos.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005243-57.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SUPERTEC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELO RODRIGUES FELIPE OAB - MT0007278A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANO ALEXANDRE DREY (RÉU)

FABIANO ALEXANDRE DREY (RÉU)

DREY PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI - EPP (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

LUCAS DO RIO VERDE 6ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE AVENIDA 

MATO GROSSO, 1921, PALMEIRA DAS MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - 

MT  -  CEP:  78455 -000  INT IMAÇÃO PROCESSO n . 

1005243-57.2018.8.11.0045 Valor da causa: 0,00 ESPÉCIE: [ESPÉCIES DE 

TÍTULOS DE CRÉDITO, CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL, CHEQUE]

->MONITÓRIA (40) POLO ATIVO: Nome: SUPERTEC PECAS E SERVICOS 

LTDA - EPP Endereço: RUA JOÃO PEDRO MOREIRA DE CARVALHO, 164, 

- LADO ÍMPAR, DISTRITO INDUSTRIAL, SINOP - MT - CEP: 78557-527 POLO 

PASSIVO: Nome: DREY PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI - EPP 

Endereço: Rua das Petúnias, 325 W, 325 W, casa, Bandeirantes, LUCAS 

DO RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 Nome: FABIANO ALEXANDRE DREY 

Endereço: Rua das Petúnias, 325 W, casa, Bandeirantes, LUCAS DO RIO 

VERDE - MT - CEP: 78455-000 Nome: FABIANO ALEXANDRE DREY 

Endereço: Rua Belo Horizonte, 1620 N, Belo Industrial, LUCAS DO RIO 

VERDE - MT - CEP: 78455-000 Certifico e dou fé que, com o objetivo de 

encaminhar o mandado à central de mandados é necessário que a parte 

autora providencie o pagamento da diligência do oficial de justiça que 

perfaz o valor de R$ 30,00, a guia de recolhimento deverá ser emitida no 

site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso http://arrecadacao.tjmt.jus.br, 

após juntar comprovante nos autos. LUCAS DO RIO VERDE, 11 de 

dezembro de 2018. Cristina Vargas Reis Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000313-64.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA GOULARTE MEDEIROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA SOUZA BAHDUR ROMUALDO OAB - PR0048359A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

LUCAS DO RIO VERDE 6ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE AVENIDA 

MATO GROSSO, 1921, PALMEIRA DAS MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - 

MT  -  CEP:  78455 -000  INT IMAÇÃO PROCESSO n . 

1000313-64.2016.8.11.0045 Valor da causa: R$ 11.000,00 ESPÉCIE: 

[RESTABELECIMENTO]->PETIÇÃO (241) POLO ATIVO: Nome: SONIA 

GOULARTE MEDEIROS Endereço: AVENIDA GOIÁS, 582, CENTRO, LUCAS 

DO RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 POLO PASSIVO: Nome: INSS 

Endereço: desconhecido Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na 

qualidade de advogada do polo ativo, para no prazo legal, informar nos 

autos se foi realizada a pericia médica, marcada para a data de 

17/02/2018. LUCAS DO RIO VERDE, 11 de dezembro de 2018. Cristina 

Vargas Reis Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002716-06.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

NILDO MARTINS DE SANTANA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI OAB - MT0009216A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

LUCAS DO RIO VERDE 6ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE AVENIDA 

MATO GROSSO, 1921, PALMEIRA DAS MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - 

MT  -  CEP:  78455 -000  INT IMAÇÃO PROCESSO n . 

1002716-06.2016.8.11.0045 Valor da causa: R$ 13.200,00 ESPÉCIE: 

[APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO]

->PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) POLO ATIVO: Nome: NILDO MARTINS 

DE SANTANA Endereço: RUA MEDIANEIRA, 245-S, JARDIM DA 

PALMEIRAS, LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 POLO 

PASSIVO: Nome: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS 

Endereço: AVENIDA GOVERNADOR JÚLIO CAMPOS, 1288, - DE 1002 AO 

FIM - LADO PAR, SETOR COMERCIAL, SINOP - MT - CEP: 78550-286 

Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de advogada do 

polo ativo, para no prazo legal, informar nos autos se foi realizada a 

pericia médica, marcada para a data de 01/04/2018. LUCAS DO RIO 

VERDE, 11 de dezembro de 2018. Cristina Vargas Reis Gestor(a) 

Judiciário(a)

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005344-94.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:
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TEREZA FAXINI LINDEMBERG (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUIDO ICARO FRITSCH OAB - MT19381/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

PROCESSO N.º 1005344-94.2018.8.11.0045 VISTO. Trata-se de AÇÃO DE 

RESTABELECIMENTO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ C/C PEDIDO 

DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E PRODUÇÃO DE PROVA EM CARATER 

EMERGENCIAL, proposta por TEREZA FAXINI LINDEMBERG em desfavor 

do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, pugnando pela 

antecipação dos efeitos da tutela no sentido de compelir o requerido ao 

pagamento integral do beneficio de aposentadoria por invalidez. Com a 

inicial juntou documentos. Defiro a gratuidade da justiça. Determino a 

emenda da inicial, para que seja juntado aos autos a decisão do INSS que 

determinou a cessação gradativa do benefício da autora, com previsão 

para término no ano de 2020, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da inicial. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 11 de dezembro de 2018. GISELE 

ALVES SILVA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005321-51.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

B. C. I. C. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO IVAN ZAKIDALSKI OAB - PR39274 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. M. P. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

LUCAS DO RIO VERDE 6ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE AVENIDA 

MATO GROSSO, 1921, PALMEIRA DAS MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - 

MT  -  CEP:  78455 -000  INT IMAÇÃO PROCESSO n . 

1005321-51.2018.8.11.0045 Valor da causa: R$ 1.000,00 ESPÉCIE: 

[Diligências]->CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261) POLO ATIVO: Nome: 

BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. Endereço: AVENIDA JUSCELINO 

KUBITSCHEK DE OLIVEIRA, 11825, - DE 9901 AO FIM - LADO ÍMPAR, 

CIDADE INDUSTRIAL, CURITIBA - PR - CEP: 81170-300 POLO PASSIVO: 

Nome: SEBASTIANA MARIA PEREIRA Endereço: RUA RIO DE JANEIRO - D, 

- DE 631/632 A 1199/1200, PRESIDENTE MÉDICI, CHAPECÓ - SC - CEP: 

89801-211 Certifico e dou fé que, com o objetivo de encaminhar o 

mandado à central de mandados é necessário que a parte autora 

providencie o pagamento da diligência do oficial de justiça que perfaz o 

valor de R$ 30,00, a guia de recolhimento deverá ser emitida no site do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso http://arrecadacao.tjmt.jus.br, após 

juntar comprovante nos autos. LUCAS DO RIO VERDE, 11 de dezembro de 

2018. Cristina Vargas Reis Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005329-28.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LORACI GARCIA DE MEDEIROS - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GILSON DA SILVA MORAIS OAB - 723.494.761-20 (REPRESENTANTE)

LORACI GARCIA DE MEDEIROS OAB - 626.980.361-68 (REPRESENTANTE)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

LUCAS DO RIO VERDE 6ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE AVENIDA 

MATO GROSSO, 1921, PALMEIRA DAS MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - 

MT  -  CEP:  78455 -000  INT IMAÇÃO PROCESSO n . 

1005329-28.2018.8.11.0045 Valor da causa: R$ 2.472,26 ESPÉCIE: 

[Intimação / Notificação]->CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261) POLO ATIVO: 

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Endereço: , ÁGUA BOA - MT - CEP: 

78635-000 POLO PASSIVO: Nome: LORACI GARCIA DE MEDEIROS - ME 

Endereço: AV. AMAZONAS, 252, CENTRO, LUCAS DO RIO VERDE - MT - 

CEP: 78455-000 Nome: GILSON DA SILVA MORAIS Endereço: AC LUCAS 

DO RIO VERDE, 253, AVENIDA RIO GRANDE DO SUL 383 E, CENTRO, 

LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 78455-970 Nome: LORACI GARCIA DE 

MEDEIROS Endereço: AV MATO GROSSO, 2976, S, JARDIM PRIMAVERA, 

LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 Certifico e dou fé que, com 

o objetivo de encaminhar o mandado à central de mandados é necessário 

que a parte autora providencie o pagamento da diligência do oficial de 

justiça que perfaz o valor de R$ 30,00, a guia de recolhimento deverá ser 

emitida no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br, após juntar comprovante nos autos. LUCAS 

DO RIO VERDE, 11 de dezembro de 2018. Cristina Vargas Reis Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005305-97.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO PEREIRA DE CASTRO OAB - MT4238/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANY CARDOSO DE MORAES (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

LUCAS DO RIO VERDE 6ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE AVENIDA 

MATO GROSSO, 1921, PALMEIRA DAS MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - 

MT  -  CEP:  78455 -000  INT IMAÇÃO PROCESSO n . 

1005305-97.2018.8.11.0045 Valor da causa: R$ 70.750,88 ESPÉCIE: 

[CITAÇÃO]->CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261) POLO ATIVO: Nome: 

CAIXA ECONOMICA FEDERAL Endereço: , ÁGUA BOA - MT - CEP: 

78635-000 POLO PASSIVO: Nome: JULIANY CARDOSO DE MORAES 

Endereço: RUA TANCREDO NEVES, 2565, PARQUE DAS AMÉRICAS, 

LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 Certifico e dou fé que, com 

o objetivo de encaminhar o mandado à central de mandados é necessário 

que a parte autora providencie o pagamento da diligência do oficial de 

justiça que perfaz o valor de R$ 30,00, a guia de recolhimento deverá ser 

emitida no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br, após juntar comprovante nos autos. LUCAS 

DO RIO VERDE, 11 de dezembro de 2018. Cristina Vargas Reis Gestor(a) 

Judiciário(a)

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 95398 Nr: 2213-70.2014.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC FINANCE BRASIL S/A BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTUNES COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE 

SEGURANÇA ELETRONICA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 
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SILVA - OAB:8184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, item 

7.5.2 (CNGC/MT, itens 6.4.3.1 e 6.16.7.22), impulsiono estes autos a fim de 

intimar o(s) advogado(s) da Parte Autora, via DJE, para enviar para o 

endereço de email "lucasdorioverde.6vara@tjmt.jus.br", em arquivo Word, 

resumo da inicial, no prazo legal, para expedição de edital de citação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 154605 Nr: 2624-74.2018.811.0045

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONALDO GALLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SADI CASONATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUY PORTELLA DE SOUZA - 

OAB:MT - 4296 - A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REGINALDO MONTEIRO DE 

OLIVEIRA - OAB:9945/MT

 Na sequência a MM.ª Juíza deliberou nos seguintes termos: I – 

Considerando o teor da certidão do oficial de justiça de pp. 33 e 39, 

intime-se a parte embargante, para que manifeste-se, no prazo de 10 

(dez) dias, requerendo o que entender de direito, sob pena de devolução 

da missiva ao Juízo Deprecante. II – Certificado o decurso do prazo in 

albis, proceda-se com a devolução da presente ao Juízo Deprecante, com 

as nossas homenagens de praxe e estilo. III - Cumpra-se. Às 

providências. Nada mais havendo a tratar, determino o encerramento do 

presente termo de audiência que, lido e achado conforme, vai por todos os 

presentes assinado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 141384 Nr: 4221-15.2017.811.0045

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO FERREIRA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAMILA MICAELE FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARCOS LOPES - 

OAB:OAB/MT 15.837

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Na sequência a MM.ª Juíza deliberou nos seguintes termos: I – 

Considerando a impossibilidade de intimação da testemunha Aurelia 

Fernandes Rodrigues e Laurice Pereira, conforme consta nas certidões 

dos oficiais de justiça (p. 108 e anexa), intime-se a parte requerida, para 

que informe o endereço da testemunha Aurelia Fernandes Rodrigues, bem 

como manifeste-se acerca da impossibilidade de localização da 

testemunha Laurice Pereira, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

devolução da missiva ao Juízo deprecante. II – Ciência à Defensoria 

Publica e Ministério Público. Cumpra-se, às providências necessárias. 

Nada mais havendo a tratar, determino o encerramento do presente termo 

de audiência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 110013 Nr: 3948-07.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMÉRCIO DE VEÍCULOS MOTOS E TRANSPORTES 

GUSE LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA SICREDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIOCIR RAIMUNDO 

VIDALETTI - OAB:34621

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISE FAEDA - OAB:17054, 

JAIR CARLOS CRIVELETO - OAB:4917/MT, JAIR CARLOS 

CRIVELETTO - OAB:4917, LAERCIO FAEDA - OAB:3589-B/MT, 

PATRICIA ALINE RAMOS - OAB:MT7203

 Posto isto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a AÇÃO REVISIONAL 

DE CONTRATO BANCÁRIO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM PEDIDO DE 

ANTECIPAÇÃO PARCIAL DOS EFEITOS DA TUTELA proposta, para:- 

Declarar nulos os contratos realizados que não foram apresentados aos 

autos, para afastar a onerosidade excessiva, e de consequência 

determino que seja expurgada do cálculo da instituição financeira, os 

valores cobrados abusivamente, de modo que, para a fase de 

adimplemento normal das obrigações pecuniárias, sobre o efetivo valor in 

natura dos saldos devedores líquidos próprios da conta corrente, incidirão 

o INPC/IBGE mensal e juros remuneratório a 12% ao ano, com 

capitalização anual e, para a fase de adimplemento retardado (se e 

quando houver mora), deve-se aplicar a correção monetária pelo 

INPC/IBGE e juros moratórios de 1% ao mês, com capitalização na forma 

supra determinada, além da multa de 2%, ambos sobre o débito efetivo (já 

revisado) vencido e impagos, sendo declarados inválidos e inexigíveis 

todos os demais encargos originariamente fixados. - Adequar a taxa de 

juros efetiva anual em relação à Cédula de Crédito n° B41430247-6, ao 

percentual máximo de 18,43% ao ano, para o período de adimplemento 

retardado, com capitalização mensal, juros de mora a 1% ao mês, além da 

multa de 2%, ambos sobre o débito efetivo vencidos e impagos, bem como 

afastar a incidência do índice CDI/CETIP, substituindo-o pelo INPC;- 

Amortização dos pagamentos realizados com eficácia de quitação e 

compensação quantum satis, com restituição simples do eventual indébito 

sobejante, no trato sucessivo do negócio revisado, em observância ao 

princípio cogente impeditivo do enriquecimento ilícito.- Declarar 

descaracterizada a mora.Considerando que a Cooperativa de Crédito 

decaiu na maior parte de seu pedido, condeno-a ao pagamento integral 

das custas e honorários advocatícios, este que fixo no percentual de 

15%, incidente sobre o valor dado a causa;Após o trânsito em julgado, em 

nada sendo requerido pelas partes, no prazo de 15 (quinze) dias, 

arquivem-se os autos dando-se as baixas de praxe.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 23772 Nr: 1606-04.2007.811.0045

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENATO FRANCISCO KREMER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES KE SOJA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDNÉIA ADRIANA FÁVERO - 

OAB:5220-O/MT, SILVIO ANTONIO FAVERO - OAB:4.283MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ PEZZINI - 

OAB:13.844-A/MT, DANIELA HOFFMANN ZAMBENEDETTI - 

OAB:13461-A/MT, TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - 

OAB:13412-A/MT, VALTER LUCAS MARONEZI - OAB:17435/B/MT

 Impulsiono os autos para intimação das partes da audiência designada 

para o dia 20/02/2018 às 16h00, na carta precatória distribuída na 

comarca de Cuiabá, para as providências necessárias conforme consta 

no ofício e despacho de pp. 169/171.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 115826 Nr: 7149-07.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA NADJANE DE SOUZA BISPO, DEBORA GISELE 

DE SOUZA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO TADEU OSSANI-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Angela Flavia Xavier Mesquita - 

OAB:OAB/MT 19.168, AURELINA DO NASCIMENTO CAMPOS LIMA - 

OAB:19733-O /MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GHYSLEN ROBSON LEHNEN - 

OAB:, RODRIGO CARLOS BERGO - OAB:

 Intimação do advogado da parte requerida para manifestar-se acerca da 

carta precatória devolvida de fls.87/90 no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80434 Nr: 4507-03.2011.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENATO FERITAS DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARICE ERVINA DA GUIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILLA AFONSO DE BRITO - 

OAB:14.187, JOÃO ANTONIO FRANCISCO - OAB:21330, MICHELE 

CRISTINA CHAGURI - OAB:34965/GP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado da parte autora para manifestar-se acerca da 
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carta precatória devolvida de fls.52/53 no prazo legal.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1005218-44.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIANE OLIVEIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA DE OLIVEIRA SOUZA OAB - MT18857/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GLEIBSON BARBOSA DE OLIVEIRA (RÉU)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

PROCESSO N.º 1005218-44.2018.8.11.0045 REQUERENTES: YASMIM 

VITORIA BARBOSA DOS SANTOS representada por sua genitora 

FLAVIANE OLIVEIRA DOS SANTOS REQUERIDO: GLEIBSON BARBOSA DE 

OLIVEIRA VISTO. Trata-se de AÇÃO DE ALIMENTOS C/C ALIMENTOS 

PROVISÓRIOS EM CARÁTER LIMINAR E REGULAMENTAÇÃO DE GUARDA, 

tendo as partes acima identificadas. Inicialmente, atendendo parcialmente 

o pedido liminar, fixo os alimentos provisórios em favor da menor YASMIM 

VITORIA BARBSA DOS SANTOS (26.05.2014), no patamar de no patamar 

de 30% do salário mínimo vigente no país, hoje equivalente a R$ 286,20 

(duzentos e oitenta e seis reais e vinte centavos), além de 50% de 

despesas extras (médicas, odontológicas, farmacêuticas e escolares) 

mediante a prova inequívoca de filiação de ambos, Certidão de Nascimento 

acostada no ID n.º 16858125. Ressalta-se que o valor foi fixado no 

patamar mínimo, devido ausência de provas materiais quanto à atividade 

laborativa que o requerido exerce, ou valores percebidos pelo próprio. 

Importante salientar que, tal valor fixado, poderá ao longo das diligências 

implementadas na instrução processual, ser posteriormente apurado com 

o aprofundamento dos dados relativos ao binômio necessidade e 

possibilidade. Os alimentos deverão ser pagos até o dia 10 (dez) de cada 

mês, mediante depósito bancário, em conta de titularidade da genitora: 

BANCO SICREDI, AGENCIA 0100, CONTA 10821099269. Considerando os 

fatos relatados na inicial, até que se apure o que realmente aconteceu, 

entendo, "ad cautelam", pelo deferimento da guarda unilateral da criança a 

genitora do menor e, fixo o direito de visitas do genitor, ao finais de 

semana alternados, sempre na companhia da mãe ou de alguém por ela 

indicado. Intime-se o requerido, pessoalmente, da presente decisão. 

Desde já, designo audiência de conciliação/mediação, a ser realizada pelo 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), no dia 07 

de março de 2019, às 10h00min. Proceda a escrivania com o 

agendamento da audiência conciliatória, no sistema PJE. Cite-se o 

requerido para comparecer à audiência com antecedência mínima de 15 

(quinze) dias da data designada, observando o disposto nos § § 1º e 2º, 

do art. 695, CPC, devendo o Oficial de Justiça certificar eventual proposta 

de auto composição (art. 154, VI, CPC). Intime-se o requerido para 

comparecer ao ato designado, com antecedência mínima de 15 (quinze) 

dias da data designada, observando o disposto nos § § 1º e 2º, do art. 

695, NCPC. Intime-se a parte autora, pessoalmente, tendo em vista se 

tratar de assistida da Defensoria Pública do Estado do Mato Grosso – 

Núcleo de Lucas do Rio Verde/MT. Consigne-se que as partes deverão 

comparecer ao ato designado acompanhadas de seus advogados ou 

defensores públicos (art. 695, § 4º, NCPC). Não havendo conciliação o réu 

poderá oferecer contestação, no prazo de 15 dias (art. 335, inciso I, CPC), 

consignando que não sendo contestada a ação, se presumirão aceitos, 

como verdadeiros, os fatos articulados pelo autor (art. 341 do CPC). 

Determino que seja realizado o estudo psicossocial com os envolvidos e 

na residência de ambos os pais dos menores, com urgência que o caso 

requer. Intime-se a equipe multidisciplinar, para que apresente relatório aos 

autos, no prazo de 20(vinte) dias. Defiro a gratuidade da justiça. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Dê ciência ao Ministério Público. 

Lucas do Rio Verde/MT, 04 de dezembro de 2018. GISELE ALVES SILVA 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005295-53.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE NOVA MUTUM (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AGS CONSTRUTORA LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

AUTOS N.º 1005295-53.2018.8.11.0045 CARTA PRECATÓRIA VISTOS. Se 

presentes os requisitos exigidos no art. 260 do CPC, cumpra-se conforme 

deprecado, SERVINDO A PRESENTE COMO MANDADO. Em caso negativo, 

oficie-se ao juízo deprecante informando a falta dos documentos 

necessários ao seu cumprimento solicitando o envio, com urgência, e que 

caso não haja regularização no prazo de 60 (sessenta) dias a presente 

será devolvida independentemente de cumprimento. Comunique-se ao 

Juízo deprecante o recebimento desta. Após, se devidamente cumprida, 

devolva-se à comarca de Origem fazendo grafar as nossas homenagens. 

Anotações e baixas de praxe. Cumpra-se, expedindo o necessário. Lucas 

do Rio Verde, 07 de dezembro de 2018. GISELE ALVES SILVA Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005305-97.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO PEREIRA DE CASTRO OAB - MT4238/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANY CARDOSO DE MORAES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

AUTOS N.º 1005305-97.2018.8.11.0045 CARTA PRECATÓRIA VISTOS. Se 

presentes os requisitos exigidos no art. 260 do CPC, cumpra-se conforme 

deprecado, SERVINDO A PRESENTE COMO MANDADO. Em caso negativo, 

oficie-se ao juízo deprecante informando a falta dos documentos 

necessários ao seu cumprimento solicitando o envio, com urgência, e que 

caso não haja regularização no prazo de 60 (sessenta) dias a presente 

será devolvida independentemente de cumprimento. Comunique-se ao 

Juízo deprecante o recebimento desta. Após, se devidamente cumprida, 

devolva-se à comarca de Origem fazendo grafar as nossas homenagens. 

Condiciono o cumprimento da missiva ao pagamento das custas 

processuais. Anotações e baixas de praxe. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Lucas do Rio Verde, 10 de dezembro de 2018. GISELE ALVES 

SILVA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-13 CARTA DE ORDEM

Processo Número: 1005311-07.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DESEMBARGADORA MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (ORDENANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (ORDENADO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

Cumpra-se a carta de ordem, servindo-se a presente como mandado.

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005319-81.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

NELCI MARIA SCHOMMER KOEHLER E OUTROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO DELANO SCALCO PINHEIRO OAB - RS76772 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AIRTON JOSÉ NOSCHANG (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

AUTOS N.º 1005319-81.2018.8.11.0045 CARTA PRECATÓRIA VISTOS. Se 

presentes os requisitos exigidos no art. 260 do CPC, cumpra-se conforme 

deprecado, SERVINDO A PRESENTE COMO MANDADO. Em caso negativo, 

oficie-se ao juízo deprecante informando a falta dos documentos 

necessários ao seu cumprimento solicitando o envio, com urgência, e que 

caso não haja regularização no prazo de 60 (sessenta) dias a presente 

será devolvida independentemente de cumprimento. Comunique-se ao 

Juízo deprecante o recebimento desta. Após, se devidamente cumprida, 

devolva-se à comarca de Origem fazendo grafar as nossas homenagens. 

Condiciono o cumprimento da missiva ao pagamento das custas 

processuais. Anotações e baixas de praxe. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Lucas do Rio Verde, 10 de dezembro de 2018. GISELE ALVES 
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SILVA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005118-89.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OSSAMU EDUARDO ITO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

WILLYANS MARCELO MILNICZUK (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

AUTOS N. 1005118-89.2018.8.11.0045 CARTA PRECATÓRIA VISTO. Se 

presentes os requisitos exigidos no art. 260 do CPC, cumpra-se conforme 

deprecado servindo a presente de mandado. Em caso negativo, oficie-se 

ao Juízo Deprecante informando a falta dos documentos necessários ao 

seu cumprimento solicitando o envio, com urgência. Designo o dia 10 de 

abril de 2019, às 15h00min, para oitiva de testemunhas WILLYANS 

MARCELO MILNICZUCK, conforme deprecado. Comunique-se ao Juízo 

deprecante o recebimento desta, bem como informe a data da audiência 

solicitando as intimações necessárias, partes e respectivos advogados. 

No mais, proceda a escrivania com o cadastro dos advogados das partes 

no sistema Apolo, para que recebam as notificações e intimações dos 

atos processuais. Ciência ao Ministério Público. Intimem-se. Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 29 de novembro de 

2018. GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005341-42.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DIONESCRE DA SILVA VERONEZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADEIR CANGUSSU NOGUEIRA OAB - MT0006739S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEVSON ANTONIO PREUSS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

AUTOS N.º 1005341-42.2018.8.11.0045 CARTA PRECATÓRIA VISTOS. Se 

presentes os requisitos exigidos no art. 260 do CPC, cumpra-se conforme 

deprecado, SERVINDO A PRESENTE COMO MANDADO. Em caso negativo, 

oficie-se ao juízo deprecante informando a falta dos documentos 

necessários ao seu cumprimento solicitando o envio, com urgência, e que 

caso não haja regularização no prazo de 60 (sessenta) dias a presente 

será devolvida independentemente de cumprimento. Comunique-se ao 

Juízo deprecante o recebimento desta. Após, se devidamente cumprida, 

devolva-se à comarca de Origem fazendo grafar as nossas homenagens. 

Anotações e baixas de praxe. Cumpra-se, expedindo o necessário. Lucas 

do Rio Verde, 11 de dezembro de 2018. GISELE ALVES SILVA Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-13 CARTA DE ORDEM

Processo Número: 1005349-19.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

IZABEL AMARAL DA SILVA (ORDENANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Município de Lucas do Rio Verde - MT (ORDENADO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

Cumpra-se a carta de ordem, servindo da presente como mandado.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005254-86.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SIMPLICIO PEREIRA MATOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERIO RODRIGUES DE CASTRO OAB - SP348669 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (RÉU)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

AUTOS N.º 1005254-86.2018.8.11.0045 AÇÃO REVISIONAL DE 

CONTRATO C/C TUTELA DE URGÊNCIA REQUERENTE: SIMPLICIO PEREIRA 

MATOS REQUERIDO: BV FINANCIEIRA S.A CRÉDITO INVESTIMENTO E 

FINANCIAMENTO VISTOS. Cuidam os presentes autos de AÇÃO 

REVISIONAL DE CONTRATO C/C TUTELA DE URGÊNCIA aviada por 

SIMPLICIO PEREIRA MATOS em desfavor de BV FINANCEIRA S.A CRÉDITO 

INVESTIMENTO E FINANCIAMENTO. Em síntese, alega a parte autora que 

firmou com a requerida cédula de crédito bancário em 25.05.2018, com 

garantia de alienação fiduciária em garantia sob o nº 391195758, com 48 

(quarenta e oito) parcelas mensais de R$ 692,00 (seiscentos e noventa e 

dois reais). Questiona a cobrança ilegal de juros abusivos, anatocismo, 

bem como outras taxas. Revela ainda que de acordo com laudo pericial 

contábil extrajudicial (ID n° 16899938) constatou a necessidade de revisão 

contratual para revisão da cobrança de comissão de permanência e ajuste 

de juros, sugerindo o recálculo por metodologia GAUSS (capitalização de 

juros simples) em 1,81%. Ao final, dentre outros pedidos, requer a 

antecipação dos efeitos da tutela parcial, inaudita altera pars, para que 

seja deferida a consignação incidental das parcelas vincendas no valor de 

R$ 599,79 (quinhentos e noventa e nove reais e setenta e nove 

centavos), e ainda, seja determinado ao requerido que se abstenha de 

incluir o nome do autor nos diversos cadastros dos órgãos de proteção ao 

crédito, como SERASA, CADIM, SPC, etc., ou se já tenha inscrito, que dê 

as devidas baixas, enquanto perdurar a lide; requer ainda a manutenção 

da posse do autor sobre o bem, até o julgamento definitivo da ação, 

Requer, por fim, a inversão do ônus da prova. Vieram-me conclusos. 

Fundamento e decido. Recebo a inicial. De acordo com sistemática do 

novo Código de Processo Civil, a tutela provisória pode fundamentar-se 

em urgência ou evidência (art. 294). A tutela provisória, tanto de urgência 

quanto de evidência, permite que o titular do direito comece a usufruir do 

bem (ou direito) que, aparentemente faz jus, ainda durante o curso do 

processo. Segundo o art. 300 do novo Código de Processo Civil, para o 

deferimento da tutela de urgência há de ser observando dois elementos, 

quais sejam: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Pois bem, a autora não apresentou prova 

inequívoca de cobrança de encargos indevidos para que fosse possível 

antecipar a tutela requerida. Também não restou demonstrado a urgência 

do pedido. De mais a mais, em se tratando de instituição financeira, 

inexiste prejuízo à autora eis que, se constatado alguma abusividade, no 

caso de tarifas administrativas, comissão de permanência, capitalização 

de juros, ao final conseguirá receber eventual diferença em cumprimento 

de sentença. É o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

exposto no voto do Des. Carlos Alberto Alves da Rocha (AI 125756/2011). 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - REVISÃO DE CONTRATO DE 

FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO COM CLÁUSULA DE 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA - DECISÃO INAUGURAL DA 

ORIGEM - TUTELA ANTECIPATÓRIA E PROVIDÊNCIAS CAUTELARES - 

ABSTENÇÃO/EXCLUSÃO DA INCLUSÃO DO NOME DO DEVEDOR NOS 

CADASTROS RESTRITIVOS - NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS 

REQUISITOS EXIGIDOS PELA ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ - 

MANUTENÇÃO NA POSSE DO VEÍCULO - IMPOSSIBILIDADE – MORA 

EVIDENCIADA - DEPÓSITO DE VALORES - POSSIBILIDADE – EFEITOS 

LIBERATÓRIOS MERAMENTE PARCIAIS, LIMITADOS AOS IMPORTES 

CONSIGNADOS, DIANTE DA NÃO COMPROVAÇÃO DA ILEGALIDADE DOS 

ENCARGOS - EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - INOCORRÊNCIA DE 

APLICAÇÃO DE MULTA - INSURGÊNCIA RECURSAL EQUIVOCADA - 

DECISUM FUSTIGADO REFORMADO EM PARTE – RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A jurisprudência da Corte Superior, a partir 

do julgamento do REsp n. 527.618/RS, 2º Seção, Rel. Min. CÉSAR ASFOR 

ROCHA, DJ 24.11.03, tem se orientado no sentido de que a vedação da 

inscrição do nome do devedor nos cadastros de restrição ao crédito está 

condicionada ao cumprimento de três pressupostos: “a) a existência de 

ação proposta pelo devedor, contestando a existência integral ou parcial 

do débito; b) a efetiva demonstração de que a cobrança indevida se funda 

em jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal ou do Superior 

Tribunal de Justiça; c) o depósito do valor referente à parte incontroversa 

do débito ou que seja prestada caução idônea”. Não preenchido, na 

hipótese, o requisito do item “a”, de rigor o não acolhimento da pretensão 

antecipatória para o fim almejado pelo demandante. 2. Não constatada a 

cobrança de encargos ilegais no período da normalidade contratual, 

impossível o afastamento da mora. Logo, estando o devedor-agravado em 

atraso, vedado o acolhimento do seu pleito de manutenção na posse do 

veículo objeto do contrato de financiamento. 3. Segundo orientação da 
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jurisprudência pátria, em ação de revisão de contrato é possível a 

consignação em juízo do valor tido como incontroverso pelo devedor, 

porém, com efeito liberatório parcial, ou seja, afastando-se a mora e os 

riscos apenas em relação à quantia efetivamente depositada. 4. Impossível 

de ser acolhida a canhestra e desconcertada pretensão recursal de 

afastamento de multa diária que sequer foi fixada pelo magistrado singular 

na decisão fustigada. 5. Decisão reformada em parte. Recurso provido 

parcialmente. (TJMT - SEXTA CÂMARA CÍVEL AGRAVO DE INSTRUMENTO 

Nº 4579/2012 - CLASSE CNJ - 202 - COMARCA DE COMODORO – 

RELATOR: DES. JOSÉ FERREIRA LEITE – JULGAMENTO: 07 de março de 

2012). O Desembargador Orlando de Almeida Perri (RAI 99653/2012/TJMT) 

negou de plano o seguimento a recurso de agravo de instrumento com 

base neste entendimento: “O C. Superior Tribunal de Justiça sedimentou 

entendimento, em sede de recurso repetitivo (art. 543-C do CPC), no 

sentido de que a simples discussão judicial da dívida não é suficiente para 

obstaculizar ou remover a negativação do nome do devedor no cadastro 

restritivo de crédito, a qual depende da presença concomitante dos 

seguintes requisitos: a) houver ação proposta pelo devedor contestando a 

existência integral ou parcial do débito; b) ficar demonstrado que a 

alegação da cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em 

jurisprudência consolidada do STF ou STJ; c) for depositada a parcela 

incontroversa ou prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio 

do juiz, para o caso de a contestação ser apenas de parte do débito. 

(Resp n. 1.061.530, Segunda Seção, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 

22/10/2008). Não há, nos autos, a presença simultânea dos referidos 

pressupostos, considerando a não demonstração da abusividade dos 

encargos contratuais por parte da instituição financeira agravada. [...] Com 

relação ao depósito das parcelas, não se pode olvidar que a consignação 

visa, antes de tudo, alforriar-se dos efeitos da mora, afastando-se do 

inadimplemento. O credor, por seu turno, não pode ficar à mercê do 

depósito incompleto, em evidente descompasso com o contrato. Desse 

modo, a recorrente até pode realizar o depósito a menor do valor 

contratado. No entanto, não irá gerar os mesmos efeitos do pagamento 

integral. Assim, realizando o depósito judicial parcial das parcelas nos 

valores que aponta, fica o devedor sujeito aos efeitos da mora, cujo 

afastamento ou não dependerá do resultado do mérito da ação proposta. 

Conclui-se, portanto, que a decisão invectivada amolda-se perfeitamente à 

jurisprudência recente do C. Superior Tribunal de Justiça, não merecendo 

qualquer reparo. Em face do exposto, com fulcro no artigo 527, inciso I, do 

Código de Processo Civil e no artigo 51, inciso VII, do Regimento Interno do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, nego seguimento a este recurso de 

agravo de instrumento”. Observo que o êxito da prestação jurisdicional 

depende necessariamente do preenchimento das exigências processuais 

insertas na lei adjetiva, as quais se encontram ausentes. Apesar de a 

parte autora ter demonstrado a intenção de depositar a quantia que 

considera incontroversa, não restou devidamente demonstrado que a sua 

irresignação contra a dívida se funda na aparência do bom direito, sendo 

certo que, além das alegações de abusividade apresentadas serem 

largamente controvertidas, a mesmo não acostou aos autos qualquer 

prova inequívoca que autorize a formação do juízo de verossimilhança de 

suas alegações. Afinal de contas, como bem preceitua a Súmula 380 do 

STJ, “a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a 

caracterização da mora do autor”. Ainda sobre o assunto, colaciono outro 

julgado do Egrégio Tribunal de justiça de Mato Grosso: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - AÇÃO REVISIONAL C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO 

- DEPÓSITO DE VALORES “INCONTROVERSOS” - POSSIBILIDADE - 

AFASTAMENTO DA MORA - IMPOSSIBILIDADE - POSSE DO BEM 

FINANCIADO - IMPOSSIBILIDADE - ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO DO NOME 

DO AGRAVANTE NOS CADASTROS DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O 

depósito dos valores tidos como incontroversos é uma faculdade do 

devedor, contudo, somente o depósito integral do valor contratado tem o 

condão de elidir a mora. A manutenção do bem, na posse do devedor, 

pressupõe o afastamento ou a inexistência da mora. Caracterizada a 

mora, o credor tem o direito de se utilizar de todos os meios legais para 

satisfazer seu crédito. Para determinar a abstenção da inscrição do nome 

do devedor nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito é 

indispensável o atendimento, cumulativamente, dos seguintes requisitos: 

a) a contestação judicial do débito; b) a comprovação de que os 

contratuais avençados são superiores à taxa média de mercado; c) 

depósito de no mínimo de 70% do valor contratado, percentual tido como 

razoável em sede de revisão contratual.” (TJMT - QUINTA CÂMARA CÍVEL 

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 10384/2011 - CLASSE CNJ - 202 - 

COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE – RELATOR: DES. MARCOS 

MACHADO – JULGAMENTO: 24 de agosto de 2011). Posto isto, INDEFIRO 

a antecipação de tutela pleiteada, para depósito do valor estampado na 

inicial, vez que tais cálculos se baseiam em mera expectativa, e não do 

valor que efetivamente o autor deveria pagar, bem como manutenção da 

posse do bem. Na sequência, em relação à inscrição do autor nos órgãos 

de proteção ao crédito, volto a dizer, não restou demonstrado incontesti 

que a cobrança é abusiva. Contudo, por se tratar de verdadeira relação 

consumeristas nos moldes do art. 2º do Código de Defesa do Consumidor, 

defiro a inversão do ônus probatório. Desde já, designo audiência de 

conciliação/mediação, a ser realizada pelo Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania (CEJUSC), no dia 07 de março de 2019, às 14h00min. 

Proceda a escrivania com o agendamento da audiência conciliatória, no 

sistema PJE. Cite-se o requerido para comparecer à audiência designada, 

observando o disposto nos § § 1º e 2º, do art. 695, CPC, devendo o Oficial 

de Justiça certificar eventual proposta de auto composição (art. 154, VI, 

CPC). Intime-se a parte autora, na pessoa de seu advogado (art. 334, § 1º, 

CPC), salvo se tratar de parte representada pela Defensoria Pública. 

Consigne-se que as partes deverão comparecer ao ato designado 

acompanhadas de seus advogados ou defensores públicos (art. 695, § 

4º, CPC). Não havendo conciliação o réu poderá oferecer contestação, no 

prazo de 15 dias (art. 335, inciso I, CPC), consignando que não sendo 

contestada a ação, se presumirão aceitos, como verdadeiros, os fatos 

articulados pelo autor (art. 341 do CPC). Defiro a gratuidade da justiça. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Lucas do Rio Verde /MT, 

06 de dezembro de 2018. GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004893-69.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE LOBO DE MENEZES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LIDIANE PAULA DE SOUSA OAB - 265.046.448-88 (PROCURADOR)

ANDRE FIGUEREDO DA SILVA OAB - MT21214/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (RÉU)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

AUTOS N.º 1004893-69.2017.8.11.0045 AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, 

RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA REQUERENTE: 

ALEXANDRE LOBO DE MENEZES REQUERIDO: BANCO BRADESCO S/A 

VISTOS. Cuidam os presentes autos de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, 

RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA aviada por 

ALEXANDRE LOBO DE MENEZES, em face de BANCO BRADESCO S/A. 

Alega que faz uso de conta no banco requerido, para recebimento de seu 

salário, ocorrendo que após determinado tempo da abertura da conta, 

débitos começaram a ser descontados mensalmente, sendo eles: 

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA e GASTOS C CRÉDITO, estes sem sua 

autorização. Aduz que ao procurar informação junto à requerida, fora 

informado que os descontos seriam restituídos e que a cobrança dos 

mesmos não continuaria, salientando o requerente que até a presente data 

não receberá qualquer valor. Posto isto, requer a concessão de tutela de 

urgência para determinar que o banco suspenda a cobrança dos débitos 

acima especificados. Com a inicial vieram os documentos. Vieram os autos 

conclusos. É o relato. Decido. Pois bem, o novo Código de Processo Civil, 

dispõe que a tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou 

evidência (art. 294). A tutela provisória, tanto de urgência quanto de 

evidência, permite que o titular do direito comece a usufruir do bem (ou 

direito) que, aparentemente faz jus, ainda durante o curso do processo. 

Segundo o art. 300 do novo Código de Processo Civil, para o deferimento 

da tutela de urgência há de ser observado dois elementos, quais sejam: 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo. In casu, entendo merecer acolhimento do pedido do requerente, 

conquanto estão sendo feitos débitos em sua conta, que alega não ter 

contratado, não se podendo se exigir do consumidor provas negativas 

sobre os fatos. Com estas considerações, DEFIRO o pedido de 

antecipação de tutela formulado pela parte para determinar que a 

requerida suspenda a cobrança dos descontos que vem sendo efetuado 

na conta corrente do autor, denominado de: BRADESCO VIDA E 
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PREVIDÊNCIA e GASTOS C CRÉDITO, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de incidência de multa no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), por 

dia de atraso. Intime-se o requerido da tutela de urgência deferida. 

Ademais, designo audiência de conciliação/mediação, a ser realizada pelo 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), no dia 07 

de março de 2019, às 09h00m. Proceda a escrivania o agendamento da 

audiência conciliatória, no sistema PJE. Cite-se a parte requerida para 

comparecer à audiência com antecedência mínima de 20 (vinte) dias da 

data designada. Intime-se o requerente, na pessoa de seu advogado (art. 

334, § 1º, CPC), salvo se tratar de parte representada pela Defensoria 

Pública. Consigne-se que as partes deverão comparecer ao ato designado 

acompanhadas de seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 

9º, CPC). A audiência de conciliação/mediação, não será realizada se 

ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse na 

composição consensual (art. 334, § 4º, I, CPC). Não havendo conciliação o 

réu poderá oferecer contestação, no prazo de 15 dias (art. 335, inciso I, 

CPC), consignando que não sendo contestada a ação, se presumirão 

aceitos, como verdadeiros, os fatos articulados pelo autor (art. 341 do 

CPC). Defiro os benefícios da justiça gratuita. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Lucas do Rio Verde /MT, 30 de novembro de 2018. GISELE 

ALVES SILVA Juíza de Direito

Segunda Entrância

Comarca de Água Boa

Diretoria do Fórum

Portaria

 PORTARIA N. <<Documento.Numero>>

 O Doutor Alexandre Meinberg Ceroy, Juiz de Direito e Diretor do Foro da 

Comarca Água Boa, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições 

legais,

 Considerando o que disposto na Portaria Nº 682/2016/PRES, de 

02/12/2016, sobre a documentação necessária ao procedimento 

nomeação, designação e desligamento no âmbito do Poder Judiciário do 

Estado de Mato Grosso e dá outras providências.

 Considerando que a Gestor a Judiciári a Eleonora Bissolotti, matrícula 

4076, titular do Juizado Especial estará usufruindo férias no período de 

07/01 a 26/01/2019.

 RESOLVE:

 DESIGNAR FRANCILEUDO DE SOUZA CHAGAS, matrícula n. 24550, 

Analista Judiciário , para exercer a Função de Gestor Judiciário , d o 

Juizado Especial Cível e Criminal, durante as férias do Titular, período de 

07/01 a 26/01/219.

Publique-se. Registre-se e Cumpra-se.

Água Boa-MT, 11 de dezembro de 2018.

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 Juiz de Direito - Diretor do Foro

 PORTARIA N. <<Documento.Numero>>

 O Doutor Alexandre Meinberg Ceroy, Juiz de Direito e Diretor do Foro da 

Comarca Água Boa, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições 

legais,

 Considerando o que disposto na Portaria Nº 682/2016/PRES, de 

02/12/2016, sobre a documentação necessária ao procedimento 

nomeação, designação e desligamento no âmbito do Poder Judiciário do 

Estado de Mato Grosso e dá outras providências.

 Considerando que a Gestor a Judiciári a Eleonora Bissolotti, matrícula 

4076, titular do Juizado Especial estará usufruindo férias no período de 

07/01 a 26/01/2019.

 RESOLVE:

 DESIGNAR FRANCILEUDO DE SOUZA CHAGAS, matrícula n. 24550, 

Analista Judiciário , para exercer a Função de Gestor Judiciário , d o 

Juizado Especial Cível e Criminal, durante as férias do Titular, período de 

07/01 a 26/01/219.

Publique-se. Registre-se e Cumpra-se.

Água Boa-MT, 11 de dezembro de 2018.

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 Juiz de Direito - Diretor do Foro

 PORTARIA N. <<Documento.Numero>>

 O Doutor Alexandre Meinberg Ceroy, Juiz de Direito e Diretor do Foro da 

Comarca Água Boa, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições 

legais,

 Considerando o que disposto na Portaria Nº 682/2016/PRES, de 

02/12/2016, sobre a documentação necessária ao procedimento 

nomeação, designação e desligamento no âmbito do Poder Judiciário do 

Estado de Mato Grosso e dá outras providências.

 Considerando que a Gestor a Judiciári a Eleonora Bissolotti, matrícula 

4076, titular do Juizado Especial estará usufruindo férias no período de 

07/01 a 26/01/2019.

 RESOLVE:

 DESIGNAR FRANCILEUDO DE SOUZA CHAGAS, matrícula n. 24550, 

Analista Judiciário , para exercer a Função de Gestor Judiciário , d o 

Juizado Especial Cível e Criminal, durante as férias do Titular, período de 

07/01 a 26/01/219.

Publique-se. Registre-se e Cumpra-se.

Água Boa-MT, 11 de dezembro de 2018.

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 Juiz de Direito - Diretor do Foro

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001769-53.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IZABELA FRANCES SOARES DE AZEVEDO OAB - GO37232 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIO MARCIO MARQUES SEVERINO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ÁGUA 

BOA 1ª VARA DE ÁGUA BOA AV. JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: 

(66) 3468-1694, CENTRO, ÁGUA BOA - MT - CEP: 78635-000 CERTIDÃO 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA PJE: Intimação do advogado da parte 

Requerente/Exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, promova o 

pagamento das diligências do Oficial de Justiça para cumprimento da 

determinação. Fica advertido o Sr. Advogado que o pagamento das 

diligências deverá ser efetuado obrigatoriamente através da Central de 

Pagamento de Diligências - CPD, disponível no site do TJMT, conforme 

Provimento 07/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça. Saliento que o valor 

da diligência e os parâmetros para o seu cálculo encontram-se claramente 

delimitados na Portaria 14/2016, da Diretoria de Foro da Comarca de Água 

Boa, datada de 05 (cinco) de Abril de 2016. Obs.: no caso de 

impossibilidade de pagamento das diligências pelo referido Sistema, em 

virtude de não cadastramento do endereço de cumprimento no Sistema, 

deverá o Sr. Advogado solicitar o cadastramento do mesmo à Central de 

Mandados, no mesmo prazo, de 05 (cinco) dias, informando a localização 

exata do endereço de cumprimento do mandado. ÁGUA BOA, 11 de 

dezembro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 36033 Nr: 634-67.2011.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agrocria Comercio e Industria Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Velci Luis Raffaelli, Janete Lucia Tonial Rafaelli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alquimir Gomes de Carvalho - 

OAB:26386/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tiago Canan - OAB:OAB/MT 

9.180/O

 (...). deixo de acolher o pedido às fls. 237/238.(...). Assim sendo 

providencie o Sr. Gestor Judiciário o necessário para a designação de 

data para a expropriação em alienação judicial, do bem penhorado, 

observando-se que será expropriado em primeira praça pelo valor de piso 

equivalente ao montante designado na avaliação, e na hipótese de venda 

em segunda praça, pelo equivalente à, no mínimo, 60% (sessenta por 
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cento) da avaliação, (...). Nomeio como leiloeira oficial a Sra. Cirlei F. 

Balbino da Silva, inscrita na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso - 

JUCEMAT sob nº. 022, em conjunto com o leiloeiro Joabe Balbino da Silva, 

inscrito na FAMATO sob nº. 067/2013, ambos com endereço na Rua 02, 

quadra 07, lote A, nº. 264, Residencial JK, CEP nº. 78.068-340, Cuiabá-MT, 

com endereço eletrônico cirleibalbino@leiloesjudiciais.com.br ou 

jurídico@leiloesjudiciais.com.br.Fixo desde já a comissão dos leiloeiros 

acima designado em 5% (cinco por cento) sobre o valor do lanço ofertado 

para arremate do bem, a qual será paga pelo arrematante. (...). Intimem-se 

para esses atos, pessoalmente, o devedor (artigo 889, inciso I do CPC) e 

eventuais credores hipotecários ou senhorios diretos, ao menos 05 

(cinco) dias antes da primeira praça ou leilão, (...).(...). Ressalta-se ainda, 

que os Senhores Leiloeiros deverão se atentar ao valor da dívida 

atualizada e realizarem a alienação judicial apenas dos bens necessários 

para satisfazerem o débito requerido. Desta forma, se apenas um bem 

daqueles penhorados já satisfazer o débito, a alienação dos demais 

restará prejudicada.Cumpram as formalidades legais, expedindo-se, 

inclusive, e se necessário – artigo 884, inciso I do Código de Processo 

Civil –, edital na forma do artigo 886 do CPC, o qual deverá ser fixados no 

local de costume e publicado, em resumo, com antecedência mínima de 05 

(cinco) dias, devendo o leiloeiro público realizar diligências para a ampla 

divulgação da alienação do bem (artigo 887 do CPC).Divulgue-se via rádio 

local, nos termos do artigo 887, parágrafo 5º do Código de Processo 

Civil.Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 86007 Nr: 518-90.2013.811.0021

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAR, MAGR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LFdRS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiane Vieira de Souza 

Menezes - OAB:OAB/MT 15.042/A

 O artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil prevê expressamente 

que:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

(...)

II - a obrigação for satisfeita;

 No caso dos autos, percebe-se pelo bloqueio de valores do FGTS do 

requerido, que houvera a penhora da totalidade dos créditos 

remanescentes (fls. 98).

 Diante do exposto, nada mais resta a fazer no presente processo a não 

ser declarar a sua extinção.

 Assim sendo, julgo EXTINTA a presente execução, nos termos do artigo 

924, inciso II do Código de Processo Civil.

 Sem custas ou honorários.

 Considerando que a presente comarca é servida por bancos de dados 

eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos do 

Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença.

 Dou esta por publicada com a inserção no sistema informatizado 

APOLO/TJMT.

 Segue, anexo, o extrato do alvará expedido nos valores de fls. 98, de 

forma corrigida.

 Proceda à devolução dos valores bloqueados à mais para a conta de 

FGTS de titularidade do executado.

 Intime-se e, após, independentemente de nova deliberação, arquivem-se 

os autos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 101448 Nr: 3062-80.2015.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Germano Amaral Rodrigues dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Paulo da Silva - 

OAB:OAB/MT 21.772/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que a Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de 

Processo Civil) nada dispôs acerca do impulsionamento de eventual 

cumprimento de sentença pelo interessado depois do trânsito em julgado 

da decisão, ficara a cargo dos regulamentos administrativos tal 

especificação.

 No Estado de Mato Grosso, a Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral de Justiça – CNGCJ/MT especificamente dispôs em seu artigo 1.006 

caput que:

Art. 1.006. Transitada em julgado a sentença e decorridos 15 (quinze) dias 

sem a manifestação da parte vencedora expressando o desejo de 

executá-la, os autos serão arquivados.

 Diante do exposto, determino que os autos permaneçam em cartório pelo 

prazo de 15 (quinze) dias e, nada sendo requerido nesse prazo, 

determino o seu arquivamento, independentemente de nova deliberação.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 91534 Nr: 1162-96.2014.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Darci João Dendena

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, Gustavo R. Góes Nicoladelli - OAB:56918/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) O Sistema RENAJUD é uma ferramenta que possibilita tanto inserção 

quanto a retirada de constrições judiciais dos veículos encontrados na 

Base Índica Nacional (BIN) do Registro Nacional de Veículos Automotores 

(RENAVAM), integrando o Poder Judiciário e o Departamento Nacional de 

Trânsito – DENATRAN.Verifica-se, por uma vaga leitura do referido 

dispositivo, que o sistema em questão serve somente à inserção e retirada 

de constrições judiciais de veículos, não servindo para consulta, 

mormente executiva.Mais severas ainda são as restrições administrativas, 

constantes no mesmo regramento de observância obrigatória citado, 

quanto à utilização do sistema INFOJUD, eis que o artigo 476 caput é 

específico ao aduzir que:Art. 476. As requisições de informações à 

Receita Federal para apuração de endereço ou situação 

econômico-financeira da parte só serão deferidas pelo Juiz quando o 

requerente justificar que esgotou todos os meios possíveis para obtê-las 

ou e quando determinada ex officio pelo magistrado, que deverá 

sucintamente justificar a requisição. (grifos nossos).Analisando o citado 

artigo, percebe-se que somente caberá a sua utilização quanto o 

requerente justificar – evidentemente de forma comprovada – que esgotou 

todos os meios possíveis para obter a informação que pretende, o que 

não é o caso dos autos.Portanto, sendo a declinação dos bens 

penhoráveis atribuição exclusiva da parte e não sendo, pelo exequente, 

demonstrado que diligenciou minimamente neste sentido, indefiro o pleito 

de expedição de pedido de informações.Assim sendo, intime-se a parte 

exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, impulsione o processo, 

requerendo medidas que efetivamente possam solver o feito, sob pena de 

arquivamento.Intime-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 87172 Nr: 1641-26.2013.811.0021

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Olmeri Barcelos de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Julio Tardin - OAB:4479-MT, 

Rafael Jara Bigio - OAB:20.194/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Versando a discussão sobre aplicação de multa decorrente de suposto 

desmatamento, remetam-se os autos com vistas ao Ministério Público para 

eventual manifestação.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 80359 Nr: 3380-05.2011.811.0021

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Olmeri Barcelos de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda Pública 

Estadual - OAB:---------

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Julio Tardin - OAB:4479-MT, 

Rafael Jara Bigio - OAB:20.194/MT

 Aguarde-se a ultimação dos embargos à execução em apenso.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 111873 Nr: 3565-67.2016.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elves Vieira Silva, Wesley Vieira Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:OAB/MT 3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação do advogado da parte 

exequente para que manifeste e requeira o que entender de direito, no 

prazo de 10 (dez) dias, tendo em vista a certidão da oficial de justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 91696 Nr: 1299-78.2014.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Herculano Pinto Siqueira, Wilmede Martins Siqueira, 

Herculano Pinto Siqueira Filho, José Guidão Martins Siqueira, Ana Perolina 

Martins Siqueira, Dorilla Reis Dias, Espólio de Eleusa Francisca Rosa, Maria 

Lazara Luiz, Espólio de José Lazaro Luiz, Durval Leite Pereira, Sebastiana 

Alves Vicentini Souza, Francisco Renato Borges, Evando Alves Teixeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Zancanaro - 

OAB:OAB/MT 8739-A, Tiago Thoma Martins de Paula - 

OAB:11.954-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que há petições pendentes de juntada, inclusive com 

pedido de restituição dos autos ao cartório, devolvo o presente feito à 

secretaria do Juízo para respectivas providências.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 31898 Nr: 898-21.2010.811.0021

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espolio de Hilmo José Neuberger

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Carlos da Silva Junior - 

OAB:21.723/GO, Ricardo Zancanaro - OAB:OAB/MT 8739-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paula Rodrigues da Silva - 

OAB:13605-A/MT, Rafael Sganzerla Durand - OAB:12.208-A

 Em cumprimento à decisão de fls. 248, segue, anexo, o extrato do alvará 

para transferência de valores.

 Considerando que há outros valores depositados na conta única que, 

aparentemente, não guardam relação com o presente feito, determino à 

Secretaria a solvência de tal questão.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 93535 Nr: 2791-08.2014.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Chafic Vieira Porto, Cláudia Estrela Porto, 

Cely Terezinha Estrela Porto, Espólio de Edir Camilo da Silva, Wilcia 

Rezende Alexandre da Silva, Julia da Costa Mendes, José Felipe Estrela, 

Espólio de Miguel Gratão, Maria Gratão, Espólio de Walter da Costa 

Mendes, Vasco Domingos da Costa, Francisco Marques Viegas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maykell Eduardo Miyazaki - 

OAB:OAB/MT 9.663, Paulo Augusto Ferreira de Lima - 

OAB:21413/GO, Ricardo Zancanaro - OAB:OAB/MT 8739-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nelson Wilians Fratoni 

Rodrigues - OAB:11.065-A/MT, Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:211.648-SP

 O artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil prevê expressamente 

que:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

(...)

II - a obrigação for satisfeita;

 No caso dos autos, percebe-se pela documentação encartada ao feito, 

que a parte demonstrou documentalmente a quitação da obrigação.

 Diante do exposto, nada mais resta a fazer no presente processo a não 

ser declarar a sua extinção.

 Assim sendo, julgo EXTINTA a presente execução, nos termos do artigo 

924, inciso II do Código de Processo Civil.

 Considerando que a presente comarca é servida por bancos de dados 

eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos do 

Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença.

 Dou esta por publicada com a inserção no sistema informatizado 

APOLO/TJMT.

 Intime-se o exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, informe uma 

conta bancária para transferência de valores.

 Após, conclusos para expedição de alvará.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 13017 Nr: 2457-86.2005.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arnaldo Cattani, Terezinha Cattani

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:OAB/MT 3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arlindo José Vogel - 

OAB:5360-A

 Em cumprimento à decisão de fls. 167, segue, anexo, o extrato do alvará.

 Intime-se o exequente, conforme determinado às fls. 167, 4º parágrafo.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 2415 Nr: 446-60.2000.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Franklin Ramos de Mello, João Lopes de 

Souza, Milton Sérgio Ganassini, Maria Florisbela Nunes de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:OAB/MT 3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VORNEI BERNARDES DA 

COSTA - OAB:100

 Em cumprimento à decisão de fls. 226, segue, anexo, o extrato do alvará.

 Intime-se o exequente, conforme determinado às fls. 226, 2º parágrafo.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 97177 Nr: 584-02.2015.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juracy Gois Castro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ydiara Gonçalves das Neves - 

OAB:OAB/MT 19.021-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do cancelamento dos alvarás de fls. 100/101, defiro o pedido de 

fls. 107 e determino a expedição de novos alvarás.
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 Segue, anexo, os extratos devidos.

 Sendo cumprida a obrigação constante na decisão resolutiva de mérito, 

julgo extinto o cumprimento de sentença.

 Sem custas processuais ou honorários advocatícios nesta fase 

processual.

 Considerando que a presente comarca é servida por bancos de dados 

eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos do 

Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença.

 Dou esta por publicada com a inserção no sistema informatizado 

APOLO/TJMT.

 Arquivem-se os autos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 14616 Nr: 1582-82.2006.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ciolina Pereira Pimentel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo de Souza - OAB:11283A 

- MT, Celso Martin Spohr - OAB:OAB/MT 2.376, Moacir Jesus 

Barboza - OAB:105089/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante da notícia do pagamento dos honorários advocatícios, intime-se o 

patrono da parte autora para que, no prazo de 10 (dez) dias, informe uma 

conta bancária para transferência.

 Após, conclusos para expedição de alvará.

 Aguarde-se o pagamento do principal e, na sua ocorrência, intime-se a 

parte autora, pessoalmente, acerca da disponibilização de valores em seu 

nome.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 84376 Nr: 3215-21.2012.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antônio Peixoto dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Água Boa - M T

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Laís Bento de Resende - 

OAB:OAB/MT 11.828, Larisse Bento de Resende - OAB:12978/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alison Henrique Fonseca 

dos Santos Reis - OAB:16494-A - MT, Dejango Riber Oliveira 

Campos - OAB:8874-B/MT

 Indefiro os pedidos de fls. 309 em relação à ambas as transferências, 

pelos seguintes motivos:

 Em relação ao pedido de transferência dos honorários sucumbenciais, 

não há informação do banco de destino, o que inviabiliza a expedição da 

ordem de transferência.

 No que se refere ao principal, fora postulada pela transferência para 

conta bancária da esposa do titular do crédito, porém não consta nos 

autos nenhuma autorização do credor em relação à tal ação.

 Diante do exposto, determino que seja o requerente intimado para, no 

prazo de 10 (dez) dias, sanar referidas intercorrências.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 32296 Nr: 1299-20.2010.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Umberto Resende, Umberto Resende & Cia Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Iveco Latin America Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tiago Canan - OAB:OAB/MT 

9.180/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leonardo Farinha Goulart - 

OAB:110.851/MG

 Na petição de fls. 605, o patrono da parte autora postulou pela liberação 

dos valores vinculados aos presentes autos em conta bancária de 

titularidade diversa do credor/beneficiário, justificando para tal que a 

petição fora assinada em conjunto com o credor, com firma reconhecida.

 No entanto, tratando-se de liberação de valores, mister se faz a adoção 

de algumas cautelas.

 Isso porque, atualmente, no âmbito do pagamento das requisições de 

pequeno valor – RPV oriundas de débitos da Fazenda Pública, os valores 

são depositados diretamente em conta bancária vinculada ao credor, lhe 

sendo possível o saque independentemente de maiores formalidades.

 Porém, na mesma situação, quando se trata de saque por terceiros 

(mandatários/procuradores), a legislação permite à Instituição Bancária a 

adoção de expedientes garantidores da segurança na transação.

 Isso porque a Lei n.º 12.153, de 22 de Dezembro do ano de 2.009, dispôs 

expressamente em seu artigo 13, parágrafo 7º:

 § 7o O saque por meio de procurador somente poderá ser feito na 

agência destinatária do depósito, mediante procuração específica, com 

firma reconhecida, da qual constem o valor originalmente depositado e sua 

procedência.

 Portanto, se é permitida a adoção de respectiva formalidade para uma 

instituição bancária, não há a mínima razão para que o Poder Judiciário 

não adote referida cautela, eis que, como já reverberado, trata-se de 

transferência de dinheiro, que pode, eventualmente, causar sério prejuízo 

à parte.

 Diante do exposto, indefiro o pedido de liberação de valores da maneira 

postulada e, por conseguinte, determino que seja o requerente intimado 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos autos procuração 

específica para a liberação de valores, com firma reconhecida, da qual 

constem o valor originalmente depositado e sua procedência.

 Intime-se as partes, devendo o requerente ser intimado pessoalmente 

(preferencialmente por carta ou, na impossibilidade, por mandado) acerca 

da existência dos valores vinculados ao presente feito de sua titularidade.

 Intime-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 31615 Nr: 615-95.2010.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joaquim Mansano Joerente

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wilson Massaiuki Sio Junior - 

OAB:9.661-A-MT, Wolcer Freitas Maia - OAB:18397-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:12.208-A

 Analisando os autos, mormente o sistema SISCON/DJ, não fora verificada 

a existência de uma conta específica de depósito dos valores dos 

honorários periciais, conforme comprovante de fls. 442.

 Assim, antes de determinar o pagamento dos honorários periciais, 

determino que a secretaria proceda à vinculação dos valores de fls. 442 

e, após, venham-me conclusos para a expedição do alvará.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 38329 Nr: 2931-47.2011.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nacional Gás Butano Distribuidora Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. L. G. PINTO - M/E

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Fernando Siqueira 

Castro - OAB:15104-A MT, RAFAEL RODRIGUES RAMOS - 

OAB:17730/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Lidia Alves de Souza - 

OAB:6426-A MT

 Em cumprimento à decisão de fls. 165, expedi, na data de hoje, o alvará 

para transferência de valores na conta bancária informada às fls. 158.

 Segue, anexo, o extrato do alvará.

 Proceda à vinculação dos valores bloqueados às fls. 155.

 Após, intime-se o exequente à impulsionar o feito no prazo de 10 (dez) 

dias, sob pena de arquivamento.

 Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 83533 Nr: 2370-86.2012.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Alves da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Paulo da Silva - 

OAB:OAB/MT 21.772/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do cancelamento do alvará 406072-5/2018 (fls. 104)< em razão da 

errônea constância do CPF do beneficiário, acolho o pleito de fls.106 e 

determino a expedição de novo alvará.

 Segue, anexo, o extrato do alvará.

 Certificado o pagamento, arquivem-se os autos, independentemente de 

nova deliberação.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 108038 Nr: 1318-16.2016.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jomael Lima Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco Cartões S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - OAB:18395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nelson Wilians Fratoni 

Rodrigues - OAB:11.065-A/MT

 Diante do exposto, indefiro o pedido de liberação de valores da maneira 

postulada e, por conseguinte, determino que seja o requerente intimado 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos autos procuração 

específica para a liberação de valores, com firma reconhecida, da qual 

constem o valor originalmente depositado e sua procedência.Intime-se as 

partes, devendo o requerente ser intimado pessoalmente 

(preferencialmente por carta ou, na impossibilidade, por mandado) acerca 

da existência dos valores vinculados ao presente feito de sua 

titularidade.Intime-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 33274 Nr: 2283-04.2010.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Henrique Londero

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Gonçalves da Silveira - 

OAB:8.625-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante da notícia do depósito dos valores referentes aos honorários 

advocatícios, defiro a transferência de valores, conforme postulado às fls. 

349/350.

 Segue, anexo, o extrato do alvará.

 Aguarde-se o pagamento do principal e, após, intime-se o exequente, 

pessoalmente, acerca do depósito e para que informe uma conta bancária 

para transferência.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 22722 Nr: 2043-83.2008.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Renata Mendes dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Gonçalves da Silveira - 

OAB:8.625-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante da notícia do depósito dos valores referentes aos honorários 

advocatícios, defiro a transferência de valores, conforme postulado às fls. 

227.

 Segue, anexo, o extrato do alvará.

 Aguarde-se o pagamento do principal e, após, intime-se o exequente, 

pessoalmente, acerca do depósito e para que informe uma conta bancária 

para transferência.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 80253 Nr: 3274-43.2011.811.0021

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Flavio Henrique Tonini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda Pública 

Estadual - OAB:---------

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jose Humberto Alves - 

OAB:13.048/GO, MARCELO RIBEIRO ALVES - OAB:47.798/GO, 

Rosienne Faria da Penha - OAB:21989/GO

 (...)Assim, a determinação legal de mantença da suspensão do feito por 

um ano para, de forma automática, ser ele remetido ao arquivo após o 

transcurso do prazo é, ao nosso ver, um conjunto de movimentos 

processuais inúteis.Ora, mostra-se muito mais condizente com uma 

dinâmica processual célere, não somente para o Poder Judiciário como 

para os representantes judiciais da Fazenda Pública, que sejam os autos 

arquivados desde já, com a expressa menção de suspensão do prazo 

prescricional pelo período de 01 (um) ano, sob a clara possibilidade de 

serem eles desarquivados à qualquer tempo acaso sejam necessárias 

quaisquer posteriores movimentações processuais.Mister ressaltar que o 

encaminhamento dos autos diretamente ao arquivo não extingue a 

execução, eis que a presente decisão não detém cunho meritório, 

podendo o feito ser movimentado – mediante desarquivamento – a 

qualquer tempo antes do implemento da prescrição intercorrente que, no 

presente caso, dar-se-á somente após o período de 05 (cinco) anos 

contados ao findar do prazo de suspensão da prescrição por 01 (um) 

ano, conforme será determinado na presente decisão.Diante de todo o 

exposto, determino desde já o arquivamento dos autos.Determino que o 

prazo prescricional do presente feito seja suspenso pelo período de 01 

(um) ano contado do pedido de suspensão da execução, devendo a 

Secretaria providenciar a anotação sistêmica de tal determinação.Fica 

facultado ao exequente o desarquivamento dos autos à qualquer tempo, 

acaso sejam encontrados bens do devedor, conforme preconiza o artigo 

40, parágrafo 3º da lei n.º Lei n.º 6.830/90.Considerando que a presente 

comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros e 

movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença.Dou esta por publicada com a inserção 

no sistema informatizado APOLO/TJMT.Intime-se o exequente e, após, 

arquivem-se os autos.Cumpra-se.

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1001599-81.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE GOMES ALVARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIO TAKATSUKA OAB - SP0043638A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARTÓRIO 1º OFICIO DE AGUA BOA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2º Vara 

PJE n. 1001599-81.2018.8.11.0021 DECISÃO Da análise da petição inicial, 

nota-se que a autora pretende a retificação de registro imobiliário 

concernente à matrícula n. 769 do Cartório de Registro de Imóveis desta 

Comarca de Água Boa/MT. Pelo que se observa da causa de pedir, 

verifica-se que a pretensão da autora não se trata de mera retificação de 

natureza administrativa, o que seria cabível o ajuizamento de procedimento 

administrativo junto à Diretoria de Foro. Na realidade, a sua demanda 

possui objeto de maior complexidade do que mera retificação 
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administrativa, visto que relaciona à ausência de registro de escritura 

pública de compra e venda na matrícula correspondente. Assim, este 

Juízo entende competente a análise do feito pelo crivo judicial na esfera 

cível. Assim, verifica-se que a autora não indicou o polo passivo da 

demanda, que no caso dos autos deve ser quem foi o responsável pelo 

erro, com base no art. 22 da Lei n. 8.935/1994[1]. Preceitua o artigo 321 do 

Código de Processo Civil[2] a possibilidade de emenda ou complementação 

da inicial quando não preenchidos os requisitos abrangidos pelos artigos 

319 e 320[3] do mesmo diploma instrumental. 1 – Dessa forma, INTIME-SE o 

autor para que no prazo de 15 (quinze) dias, corrija o polo passivo da 

demanda indicando-o corretamente, observando-se a regra do art. 22 da 

Lei n. 8.935 da Lei n. 8.935/1994, sob pena de extinção do processo sem 

a resolução do mérito. 2 – Decorrido o prazo, venham os autos 

CONCLUSOS. 3 – CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 05 de dezembro de 2018. 

ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE Juiz de Direito [1] Art. 

22. Os notários e oficiais de registro são civilmente responsáveis por 

todos os prejuízos que causarem a terceiros, por culpa ou dolo, 

pessoalmente, pelos substitutos que designarem ou escreventes que 

autorizarem, assegurado o direito de regresso. (Redação dada pela Lei nº 

13.286, de 2016). [2] Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não 

preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e 

irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará 

que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, 

indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. [3] Art. 

320. A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à 

propositura da ação.

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1001717-57.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

DARIO RODRIGUES SALAZAR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CRISTINA CANSIAN KOCHINSKI OAB - PR63741 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO LOPES DE MORAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FRANCISCO JUNIOR QUEIROZ LUZ OAB - 366.562.916-00 

(PROCURADOR)

Magistrado(s):

ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ÁGUA BOA 

DESPACHO Processo: 1001717-57.2018.8.11.0021. AUTOR(A): DARIO 

RODRIGUES SALAZAR RÉU: EDUARDO LOPES DE MORAIS 

PROCURADOR: FRANCISCO JUNIOR QUEIROZ LUZ 1. Da análise dos 

autos, verifica-se que a parte autora não observou o trâmite regular para 

recolhimento das custas e despesas processuais do sistema PJE. Diante 

disso, considerando que o artigo 321 do Código de Processo Civil[1] prevê 

a possibilidade de emenda ou complementação da inicial quando não 

preenchidos os requisitos abrangidos pelos artigos 319 e 320 do mesmo 

diploma instrumental, faculto à parte autora o devido recolhimento. 2. 

Dessa forma, INTIME-SE a autora para efetuar o pagamento das custas e 

despesas processuais ou comprovar documentalmente que preenche os 

requisitos para a concessão dos benefícios da assistência judiciária 

gratuita, consignando-se o prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do CPC). 3. Decorrido o 

prazo, venham os autos CONCLUSOS. CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 07 de 

dezembro de 2018. Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque Juiz de Direito 

[1] Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os 

requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades 

capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no 

prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com 

precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001782-52.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL GOMES DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE AMERICO OAB - MT21256/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ÁGUA BOA 

DESPACHO Processo: 1001782-52.2018.8.11.0021. REQUERENTE: 

RAFAEL GOMES DE SOUSA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. 1. Da 

análise dos autos, verifica-se que a parte autora não observou o trâmite 

regular para recolhimento das custas e despesas processuais do sistema 

PJE. Diante disso, considerando que o artigo 321 do Código de Processo 

Civil[1] prevê a possibilidade de emenda ou complementação da inicial 

quando não preenchidos os requisitos abrangidos pelos artigos 319 e 320 

do mesmo diploma instrumental, faculto à parte autora o devido 

recolhimento. 2. Dessa forma, INTIME-SE a autora para efetuar o 

pagamento das custas e despesas processuais ou comprovar 

documentalmente que preenche os requisitos para a concessão dos 

benefícios da assistência judiciária gratuita, consignando-se o prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo 

único, do CPC). 3. Decorrido o prazo, venham os autos CONCLUSOS. 

CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 10 de dezembro de 2018. Arthur Moreira 

Pedreira de Albuquerque Juiz de Direito [1] Art. 321. O juiz, ao verificar 

que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou 

que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o 

julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) 

dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser 

corrigido ou completado.

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1022873 Nr: 4807-27.2017.811.0021

 AÇÃO: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAdR, WSdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE ÁGUA BOA - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 PRAZO: 20 (VINTE) DIAS

AUTOS N.º 4807-27.2017.811.0021 – Código: 1022873.

ESPÉCIE: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

PARTE REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

PARTE REQUERIDA: Josimar Alves dos Reis e Walquirene Santos de 

Sousa

INTIMANDO(A, S): Criança / adolescente (interessada): Franklin Taina 

Santos dos Reis Filiação: Walquirene Santos de Souza e Josimar Alves 

dos Reis, data de nascimento: 01/09/2005, brasileiro(a), natural de Agua 

boa-MT, solteiro(a), estudante, Endereço: Rua C -09, 130, Bairro: Guaruja, 

Cidade: Água Boa-MT

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 09/05/2018

VALOR DA CAUSA: R$ 937,00

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da menor acima qualificada, bem como de seus 

genitores, atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da r. 

sentença proferida nos autos e a seguir transcrita.

 SENTENÇA: “[...]2. Diante da manifestação do Órgão Ministerial, a extinção 

do feito é medida que se impõe. / Desta maneira, resta parente que não há 

ameaça ou violação de direitos da criança, aptos a ensejar a aplicação de 

medidas de proteção, conforme dispõe o art. 98 do ECA. / 3. Ante o 

exposto, JULGO EXTINTO o feito, sem resolução do mérito, ante a 

ausência de interesse processual, nos termos do art. 485, VI, do NCPC. / 

Sem custas (artigo 141, § 2.°, do ECA) / Ciência ao Ministério Público. / 

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, com as baixas e anotações 

de estilo. / Publicada com a inserção no Sistema Informatizado Apolo 

TJ/MT. Registre-se. Intimem-se.”.

 Eu, Wender da Silva Bresolin, Servidor do PJMT, digitei.

 Água Boa - MT, 10 de dezembro de 2018.

Odilo Genovai

Gestor(a) Judiciário(a)
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Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 36793 Nr: 1395-98.2011.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CNH CAPITAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diogo Roberto Basso, Naevio Fioravante 

Basso, Ana Marli Basso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Stephany Mary Ferreira Regis 

da Silva - OAB:53.612/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, 

por meio de seu representante processual, para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, forneça os meios necessários ou efetue o pagamento da 

diligência do(a) Oficial(a) de Justiça, conforme Portaria nº 02/2018 deste 

Juízo, para cumprimento do mandado de citação, cuja guia para 

recolhimento encontra-se no portal do Tribunal de Justiça deste Estado 

(www.tjmt.jus.br), link serviços, Guias, Guia de diligências, item Emissão 

de Guia de Diligência, devendo comprovar nos autos seu recolhimento, 

com a juntada da guia e do comprovante de pagamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 110864 Nr: 2917-87.2016.811.0021

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IBeBIL-M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREA HERTEL MALUCELLI - 

OAB:31408, Priscila Moreno Dos Santos - OAB:70981OAB/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thulio de Queiroz Novais - 

OAB:OAB/GO 35630

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, 

por meio de seu representante processual, para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, forneça os meios necessários ou efetue o pagamento da 

diligência do(a) Oficial(a) de Justiça, conforme Portaria nº 02/2018 deste 

Juízo, para cumprimento do mandado de intimação, cuja guia para 

recolhimento encontra-se no portal do Tribunal de Justiça deste Estado 

(www.tjmt.jus.br), link serviços, Guias, Guia de diligências, item Emissão 

de Guia de Diligência, devendo comprovar nos autos seu recolhimento, 

com a juntada da guia e do comprovante de pagamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31533 Nr: 533-64.2010.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valmir Pezzini, Rita Pezzini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wilson Massaiuki Sio Junior - 

OAB:9.661-A-MT, Wolcer Freitas Maia - OAB:18397-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - 

OAB:13884/O

 FINALIDADE: A intimação dos advogados de ambas as partes, para que 

fiquem cientes de que foi designado para o dia 04/02/2019, às 14:30 

horas, à Avenida Rubens de Mendonça 1856, Ed Office Tower, Sala 1403, 

Cuiabá MT, data e hora para instalação da pericia a ser realizada nos 

presentes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 102121 Nr: 3524-37.2015.811.0021

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Domingos Augusto Silvério

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Supercal Extração de Calcario Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ariovaldo Lopes Machado - 

OAB:4649/GO, Augusto César Lima Teixeira - OAB:13152 - GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anselmo Darolt Salazar - 

OAB:OAB/MS 13.208

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, 

por meio de seu representante processual, para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, forneça os meios necessários ou efetue o pagamento da 

diligência do(a) Oficial(a) de Justiça, conforme Portaria nº 02/2018 deste 

Juízo, para cumprimento do mandado de intimação, cuja guia para 

recolhimento encontra-se no portal do Tribunal de Justiça deste Estado 

(www.tjmt.jus.br), link serviços, Guias, Guia de diligências, item Emissão 

de Guia de Diligência, devendo comprovar nos autos seu recolhimento, 

com a juntada da guia e do comprovante de pagamento.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1001115-66.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

DIRCE LURDES THOMAE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELI VIEIRA DE SOUZA OAB - MG0116521A (ADVOGADO(A))

wilson massaiuki sio junior OAB - MT0009661S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BOLZAN & BOLZAN LTDA - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO OAB - MS0010337A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1001115-66.2018.8.11.0021 DECISÃO 1 – Diante do acórdão 

exarado pela 4ª Câmara de Direito Privado no Agravo de Instrumento n. 

1010612-70.2018.8.11.0021 (ID n. 16966210), aliado ao fato de que a 

requerente efetuou o depósito da caução consignada no referido 

“decisum” (Id n. 16966203), este Juízo DETERMINA, com fundamento no 

art. 59, §1º, inciso IX da Lei n. 8.245/91 a expedição de mandado de 

despejo a fim de que a empresa requerida, no prazo de 15 (quinze) dias, 

desocupe o imóvel objeto de contrato entre as partes. 2 – Não havendo a 

desocupação voluntária no prazo acima assinalado, com fundamento no 

art. 65 da Lei n. 8.245/91, este Juízo DETERMINA o despejo, podendo ser 

utilizada o uso de força moderada, inclusive, o arrombamento. Havendo 

necessidade e requerido pelo Oficial de Justiça, REQUISITE-SE força 

policial, devendo ser encaminhado ofício ao Comando da Policia Militar local 

para tal finalidade. 3 – Diante da existência de medida de coerção direta 

que se mostra mais eficaz do que a medida de aplicação de multa 

cominatória (coerção direta), este Juízo INDEFERE o pedido de aplicação 

de pena pecuniária para a desocupação. 4 – CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 

11 de dezembro de 2018. ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE 

ALBUQUERQUE Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1001740-03.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE MARIA FRIES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VOLMIR MIGUEL FRIES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1001740-03.2018.8.11.0021 DECISÃO 1 – Evidenciados os 

pressupostos legais (artigo 319 do CPC), este Juízo RECEBE a petição 

inicial e documentos que a acompanham. 2 – Havendo nos autos 

elementos que evidenciam os pressupostos legais, este Juízo CONCEDE 

os benefícios da assistência judiciária gratuita à parte autora com espeque 

no artigo 98 do CPC. 3 – OFICIE-SE à Caixa Econômica Federal, solicitando 

informações acerca da existência de recursos financeiros em nome do de 

cujus. 4 – EXPEÇA-SE carta com aviso de recebimento para citação dos 

ascendentes do falecido no endereço consignado na certidão de óbito 

para, querendo, apresentarem impugnação ao pedido inicial no prazo de 

15 (quinze) dias. 5 – Em seguida, ENCAMINHEM-SE os autos ao Ministério 

Público para manifestação quanto à pretensão. 6 – Por fim, CONCLUSOS. 

Água Boa/MT, 07 de dezembro de 2018. ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE 

ALBUQUERQUE Juiz de Direito
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Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001706-28.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA GNOATTO FLOSS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELI VIEIRA DE SOUZA OAB - MG0116521A (ADVOGADO(A))

wilson massaiuki sio junior OAB - MT0009661S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J RIBEIRO BEZERRA EIRELI - ME (RÉU)

Magistrado(s):

ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1001706-28.2018.8.11.0021 DESPACHO 1 – No que tange ao 

pedido de gratuidade de justiça, com fundamento no art. 99, §2º do Código 

de Processo Civil[1], INTIME-SE a requerente (DJE) para que, no prazo de 

05 (cinco) dias, colacione aos autos os 03 (três) últimos meses do extrato 

bancário, bem como de seu cônjuge, a fim de analisar a sua renda mensal 

familiar de modo que este Juízo possa apreciar os pressupostos para a 

concessão do benefício, sob pena de indeferimento do pedido. 2 – Após, 

REMETAM-SE os autos conclusos. 3 – CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 07 de 

dezembro de 2018. ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE Juiz 

de Direito [1]§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos 

autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a 

concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, 

determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos 

pressupostos.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001749-62.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

M 2 COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORDANIA BARCELO DA SILVA OAB - MT0019722A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F R DE CARVALHO AUTO PECAS EIRELI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1001749-62.2018.8.11.0021 DESPACHO 1 – Trata-se de execução 

por quantia certa embasada em título executivo extrajudicial (artigo 784 do 

CPC) em que se busca a expropriação de bens do devedor para a 

satisfação de crédito decorrente de obrigação certa, líquida e exigível na 

forma do artigo 783 do CPC. Desse modo, preenchidos os pressupostos 

legais, CITE-SE a parte executada para que efetue o pagamento da dívida 

no prazo de 3 (três) dias, contados da efetivação da citação, inteligência 

do artigo 829 do CPC. CONSTE expressamente no mandado/carta 

precatória de citação as determinações contidas no §1º do mesmo 

dispositivo. 2 – Contudo, CONDICIONA-SE a expedição do mandado ao 

depósito do valor correspondente às diligências a serem promovidas por 

Oficial de Justiça, cujos parâmetros devem ser os estabelecidos na 

Portaria n. 14/2016 expedida pela Diretoria de Foro da Comarca de Água 

Boa-MT. INTIME-SE a parte requerente para promover o recolhimento das 

diligências no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do 

processo por perda superveniente do interesse de agir e ausência de 

pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do 

processo (artigo 485, incisos IV e VI, ambos do CPC). 3 – Na hipótese do 

Oficial de Justiça não encontrar a parte executada, deverá proceder ao 

arresto de tantos bens quantos bastem para garantia da execução (art. 

830, caput CPC), devendo nos dez dias seguintes à efetivação do arresto 

procurar a parte devedora 2 (duas) vezes em dias distintos e, havendo 

suspeita de ocultação, realizará a citação com hora certa, certificando 

pormenorizadamente o ocorrido (§1º). 4 – Caso não seja efetuado o 

pagamento, munido da segunda via do mandado, ficará o Sr. Oficial de 

Justiça autorizado a proceder a penhora e avaliação de quaisquer bens 

móveis ou imóveis de propriedade ou que estejam na posse direta do 

devedor, lavrando-se o respectivo auto e intimando, na mesma 

oportunidade, o executado (art. 829, §1°, do Código de Processo Civil). 5 – 

ADVIRTA-SE expressamente o credor que os bens móveis eventualmente 

penhorados deverão obrigatoriamente ser depositados junto ao 

exequente, que assumirá o encargo de fiel depositário, responsável ainda 

por providenciar e custear a remoção dos bens, sob pena de preclusão 

do direito que lhe assiste a execução, com a liberação da penhora. 6 – 

Ficará o Oficial de Justiça autorizado a deixar de cumprir a ordem se o 

exequente deixar de fornecer os meios necessários para a remoção 

imediata do bem móvel, oportunidade que ocasionará a preclusão da 

possibilidade de penhora de bens da mesma natureza. 7 – Não havendo 

pagamento da dívida, penhora ou arresto na forma autorizada nos itens 2 

e 3 desta decisão, tendo em vista a ordem preferencial de penhora 

descrita no artigo 835 do CPC, INTIME-SE a parte exequente para que 

requeira as providências que entender necessárias no prazo de 5 (cinco) 

dias, sob pena de arquivamento. 8 – FIXA-SE, desde já, os honorários 

advocatícios a serem pagos pela executada em 10% (dez por cento) 

sobre o valor da execução, ressaltando que, no caso de pagamento 

integral da dívida no prazo assinalado (3 dias) a verba será reduzida pela 

metade (art. 827, §1º CPC). 9 – CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 07 de 

dezembro de 2018. ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001781-67.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

EVA FERREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON PAULO DA SILVA OAB - GO21680 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1001781-67.2018.8.11.0021 DESPACHO 1 – Em primeiro lugar, para 

melhor elucidação dos fatos, OFICIE-SE à agência previdenciária do local 

onde o benefício foi postulado requisitando seja encaminhado a este Juízo 

cópia integral do processo administrativo no qual o autor requereu o 

aludido benefício no prazo de 10 (dez) dias. 2 – Além disso, considerando 

a impossibilidade de autocomposição, porquanto trata a demanda de 

interesses indisponíveis e tendo em vista que os procuradores do INSS 

não dispõem de poderes para tanto, CITE-SE a autarquia ré mediante 

remessa dos autos em carga para que, querendo, conteste o pedido 

formulado no prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do CPC/2015), sob pena de 

revelia (art. 344 do CPC/2015). 3 – Na hipótese de o réu alegar em sua 

contestação fato impeditivo, modificativo, extintivo do direito do autor ou 

quaisquer das matérias mencionadas no art. 337 do CPC, INTIME-SE o 

advogado deste via DJE para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifeste-se a respeito, conforme preceituam os artigos 350 e 351 do 

CPC. 4 – Ante as razões apresentadas, inclusive, com a juntada da 

declaração de hipossuficiência, este Juízo DEFERE os benefícios da 

assistência judiciária gratuita à parte requerente, nos termos do artigo 98 

do CPC. 5 – CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 07 de dezembro de 2018. 

ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001802-43.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ELCIVANE RIBEIRO DE MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON PAULO DA SILVA OAB - GO21680 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1001802-43.2018.8.11.0021 DESPACHO 1 – Em primeiro lugar, para 

melhor elucidação dos fatos, OFICIE-SE à agência previdenciária do local 

onde o benefício foi postulado requisitando seja encaminhado a este Juízo 

cópia integral do processo administrativo no qual o autor requereu o 

aludido benefício no prazo de 10 (dez) dias. 2 – Além disso, considerando 

a impossibilidade de autocomposição, porquanto trata a demanda de 

interesses indisponíveis e tendo em vista que os procuradores do INSS 

não dispõem de poderes para tanto, CITE-SE a autarquia ré mediante 

remessa dos autos em carga para que, querendo, conteste o pedido 

formulado no prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do CPC/2015), sob pena de 

revelia (art. 344 do CPC/2015). 3 – Na hipótese de o réu alegar em sua 

contestação fato impeditivo, modificativo, extintivo do direito do autor ou 
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quaisquer das matérias mencionadas no art. 337 do CPC, INTIME-SE o 

advogado deste via DJE para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifeste-se a respeito, conforme preceituam os artigos 350 e 351 do 

CPC. 4 – Ante as razões apresentadas, inclusive, com a juntada da 

declaração de hipossuficiência, este Juízo DEFERE os benefícios da 

assistência judiciária gratuita à parte requerente, nos termos do artigo 98 

do CPC. 5 – CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 07 de dezembro de 2018. 

ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001804-13.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

RAMI ALMEIDA DE AQUINO PEREIRA (REQUERENTE)

LUCENILDO SIMOES DA SILVA (REQUERENTE)

ROSENA FERNANDES DE SENA (REQUERENTE)

FLAVIA CRISTINA DE SOUZA (REQUERENTE)

ERLI RODRIGUES MENDES (REQUERENTE)

TAYANNE FRANCIELI MARTINS DE JESUS (REQUERENTE)

CLAUDIA REGINA KLEIN GUNSCH (REQUERENTE)

MARCIO IDRAM WEBER (REQUERENTE)

GILVAN CHAVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

ELIENE FARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR FERREIRA RODRIGUES JUNIOR OAB - GO0046416A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE AGUA BOA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ÁGUA BOA 

DECISÃO Processo: 1001804-13.2018.8.11.0021. REQUERENTE: ERLI 

RODRIGUES MENDES, FLAVIA CRISTINA DE SOUZA, LUCENILDO SIMOES 

DA SILVA, RAMI ALMEIDA DE AQUINO PEREIRA, ELIENE FARIA DA SILVA, 

ROSENA FERNANDES DE SENA, GILVAN CHAVES DOS SANTOS, 

MARCIO IDRAM WEBER, CLAUDIA REGINA KLEIN GUNSCH, TAYANNE 

FRANCIELI MARTINS DE JESUS REQUERIDO: MUNICIPIO DE AGUA BOA 1. 

Estando preenchidos os requisitos da petição inicial, este Juízo RECEBE a 

demanda. 2. CITE-SE o réu para que, querendo, conteste o pedido 

formulado no prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do CPC/2015), sob pena de 

revelia (art. 344 do CPC/2015). 3. Na hipótese de o réu alegar em sua 

contestação fato impeditivo, modificativo, extintivo do direito do autor ou 

quaisquer das matérias mencionadas no art. 337 do CPC, INTIME-SE a 

parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se a 

respeito, conforme preceituam os artigos 350 e 351 do CPC. 4. Ante as 

razões apresentadas, este Juízo DEFERE os benefícios da assistência 

judiciária gratuita à parte requerente, nos termos do artigo 98 do CPC. 5. 

Em seguida, REMETAM-SE os autos conclusos para o início da fase 

saneadora. 6. CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 10 de dezembro de 2018. 

Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000818-59.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

EDILAINE MENDES GONCALVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIONES MENDES GONCALVES OAB - MT23854/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEAN FRANCISCO DA SILVA (EXECUTADO)

 

AV. AVENIDA JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, 

CENTRO, ÁGUA BOA - MT - CEP: 78635-000 - TELEFONE: (66) 34682298 

CERTIDÃO Certifico e dou fé que promovo a intimação do advogado(a) do 

promovente, para no prazo de 10 (dez) dias, manifesta-se sobre a 

certidão do oficial de Justiça id. 16979320, requerendo o que entender de 

direito, sob pena de arquivamento dos autos. ELEONORA BISSOLOTTI 

Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001780-19.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ANNIELLY APARECIDA BRITO DO VALLE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO CERTIFICO que promovo a intimação do advogado(a) do 

PROMOVENTE para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o 

pagamento das custas/taxas judiciais, no valor de R$ 553,99 (quinhentos 

e cinquenta e três reais e noventa e nove centavos), sob pena de 

inscrição na dívida ativa. ELEONORA BISSOLOTTI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001780-19.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ANNIELLY APARECIDA BRITO DO VALLE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO CERTIFICO que promovo a intimação do advogado(a) do 

PROMOVIDO para que, no prazo de 10 (dez) dias, requerer o que 

entender de direito quanto ao prosseguimento do feito. ELEONORA 

BISSOLOTTI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001793-18.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA CARDOSO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO CERTIFICO que promovo a intimação do advogado(a) do 

PROMOVENTE para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o 

pagamento das custas/taxas judiciais, no valor de R$ 553,99 (quinhentos 

e cinquenta e três reais e noventa e nove centavos), sob pena de 

inscrição na dívida ativa.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001793-18.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA CARDOSO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO CERTIFICO que promovo a intimação do advogado(a) do 

PROMOVIDO para que, no prazo de 10 (dez) dias, requerer o que 

entender de direito quanto ao prosseguimento do feito. ELEONORA 

BISSOLOTTI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001829-26.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

CIDINEI BATISTA GLORIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO MAYOLINO MONTECCHI OAB - MT0012124A (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Promovo a INTIMAÇÃO do advogado 

da parte promovente, bem como seu cliente da audiência de 

CONCILIAÇÃO designada nos autos para o dia 01/02/2019 às 13:15 horas 

(MT).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001031-65.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE MARTINS DE LACERDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

AV. AVENIDA JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, 

CENTRO, ÁGUA BOA - MT - CEP: 78635-000 - TELEFONE: (66) 34682298 

CERTIDÃO Certifico e dou fé que promovo a intimação do advogado(a) do 

promovente, para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento das 

custas processuais conforme ID 16150759, no valor de R$ 604,45 

(seiscentos e quatro reais e quarenta e cinco centavos), sob pena de 

protesto. ELEONORA BISSOLOTTI Gestora de Secretaria

Decisão

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010213-92.2014.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA HELENA MONTEIRO DE JESUS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MONICA LARISSE ALVES ARAUJO OAB - MT0014130A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 8010213-92.2014.8.11.0021 EXEQUENTE: MARCIA 

HELENA MONTEIRO DE JESUS Na data de hoje, conforme extrato anexo, 

procedi à transferência dos valores bloqueados judicialmente para a conta 

única do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Após, proceda à 

Secretaria ao necessário para a vinculação dos referidos valores aos 

presentes autos e, após, venham-me conclusos para a expedição de 

alvará. Cumpra-se. Água Boa, 11 de dezembro de 2018 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000597-13.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO ALCOLEA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO OAB - MS0010337A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000597-13.2017.8.11.0021 REQUERENTE: MARCO 

ANTONIO ALCOLEA Diante da inconsistência do alvará anterior, defiro o 

pedido de expedição de novo alvará. Segue, anexo, o extrato do alvará. 

Certificado o pagamento, arquivem-se os autos. Cumpra-se. Água Boa, 11 

de dezembro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010023-32.2014.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA APARECIDA VALENTE SIQUEIRA DE LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TANIA BENEDITA CORREIA SILVA OAB - MT0012179A-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(EXECUTADO)

MULTICOBRA COBRANCA LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO FREDERICO ARRUDA MONTENEGRO OAB - MT0015329A 

(ADVOGADO(A))

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - PR07295 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 8010023-32.2014.8.11.0021 EXEQUENTE: SANDRA 

APARECIDA VALENTE SIQUEIRA DE LIMA Sendo tempestivo o recurso 

inominado apresentado e já encontrando-se nos autos o comprovante de 

recolhimento das custas (ou certificada a sua isenção), nos termos do 

artigo 42, parágrafo único da Lei n.º 9.099/95, recebo-o somente no efeito 

devolutivo, a par do que dispõe o artigo 43 do diploma legal em apreço. 

Nos termos do artigo 42, parágrafo 2º da Lei n.º 9.099/95, intime-se o 

recorrido para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar as suas 

contrarrazões recursais. Expirado o prazo, com ou sem as razões, 

encaminhem-se eles à egrégia Turma Recursal Única, independentemente 

de nova deliberação. Cumpra-se. Água Boa, 11 de dezembro de 2018 

Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010021-33.2012.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO CARDOSO TONHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TARCISIO CARDOSO TONHA OAB - MT0003573A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PVC BRAZIL INDUSTRIA DE TUBOS E CONEXOES S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WELTON MAGNONE OLIVEIRA DOS SANTOS OAB - MT0014186A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 8010021-33.2012.8.11.0021 REQUERENTE: 

MAURICIO CARDOSO TONHA Na petição constante no ID 13298269, o 

patrono da parte autora postulou pela liberação dos valores vinculados 

aos presentes autos em conta bancária de titularidade diversa do 

credor/beneficiário, justificando para tal que a procuração anexada aos 

autos daria ao advogado poderes para receber. É certo que tanto a 

doutrina quanto a jurisprudência pátria, inclusive no âmbito administrativo 

do Conselho Nacional de Justiça, já pacificaram o entendimento segundo o 

qual a procuração outorgando poderes ao advogado prescinde de 

reconhecimento de firma para a outorga de poderes especiais. No entanto, 

tratando-se de liberação de valores, mister se faz a adoção de algumas 

cautelas. Isso porque, atualmente, no âmbito do pagamento das 

requisições de pequeno valor – RPV oriundas de débitos da Fazenda 

Pública, os valores são depositados diretamente em conta bancária 

vinculada ao credor, lhe sendo possível o saque independentemente de 

maiores formalidades. Porém, na mesma situação, quando se trata de 

saque por terceiros (mandatários/procuradores), a legislação permite à 

Instituição Bancária a adoção de expedientes garantidores da segurança 

na transação. Isso porque a Lei n.º 12.153, de 22 de Dezembro do ano de 

2.009, dispôs expressamente em seu artigo 13, parágrafo 7º: § 7o O 

saque por meio de procurador somente poderá ser feito na agência 

destinatária do depósito, mediante procuração específica, com firma 

reconhecida, da qual constem o valor originalmente depositado e sua 

procedência. Portanto, se é permitida a adoção de respectiva formalidade 

para uma instituição bancária, não há a mínima razão para que o Poder 

Judiciário não adote referida cautela, eis que, como já reverberado, 

trata-se de transferência de dinheiro, que pode, eventualmente, causar 

sério prejuízo à parte. Diante do exposto, indefiro o pedido de liberação de 

valores da maneira postulada e, por conseguinte, determino que seja o 

requerente intimado para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos autos 
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procuração específica para a liberação de valores, com firma 

reconhecida, da qual constem o valor originalmente depositado e sua 

procedência. Intime-se as partes, devendo o requerente ser intimado 

pessoalmente (preferencialmente por carta ou, na impossibilidade, por 

mandado) acerca da existência dos valores vinculados ao presente feito 

de sua titularidade. Intime-se e cumpra-se. Água Boa, 11 de dezembro de 

2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001152-30.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

PHILIPPE WELLINGTON DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMADO JOSE FERREIRA FILHO OAB - MT0022124S (ADVOGADO(A))

DINALVA RIBEIRO DE SOUSA OAB - GO13340 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001152-30.2017.8.11.0021 REQUERENTE: PHILIPPE 

WELLINGTON DE OLIVEIRA O artigo 924, inciso II do Código de Processo 

Civil prevê expressamente que: Art. 924. Extingue-se a execução quando: 

(...) II - a obrigação for satisfeita; No caso dos autos, percebe-se pela 

documentação encartada ao feito, que a parte demonstrou 

documentalmente a quitação da obrigação. Diante do exposto, nada mais 

resta a fazer no presente processo a não ser declarar a sua extinção. 

Assim sendo, julgo EXTINTA a presente execução, nos termos do artigo 

924, inciso II do Código de Processo Civil. Sem custas ou honorários. 

Considerando que a presente comarca é servida por bancos de dados 

eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos do 

Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Autorizo a expedição de alvará, conforme postulado no ID 14958893, eis 

que apresentado nos autos procuração específica e com firma 

reconhecida. Segue, anexo, o extrato do alvará. Certificado o pagamento, 

arquivem-se os autos. Cumpra-se. Água Boa, 11 de dezembro de 2018 

Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000521-86.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JUSCELIO FERREIRA RIBEIRO DA LUZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000521-86.2017.8.11.0021 EXEQUENTE: JUSCELIO 

FERREIRA RIBEIRO DA LUZ O artigo 924, inciso II do Código de Processo 

Civil prevê expressamente que: Art. 924. Extingue-se a execução quando: 

(...) II - a obrigação for satisfeita; No caso dos autos, percebe-se pela 

documentação encartada ao feito, que a parte demonstrou 

documentalmente a quitação da obrigação. Diante do exposto, nada mais 

resta a fazer no presente processo a não ser declarar a sua extinção. 

Assim sendo, julgo EXTINTA a presente execução, nos termos do artigo 

924, inciso II do Código de Processo Civil. Sem custas ou honorários. 

Considerando que a presente comarca é servida por bancos de dados 

eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos do 

Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Autorizo a expedição de alvará, conforme postulado no ID 15265913, eis 

que apresentado nos autos procuração específica e com firma 

reconhecida. Segue, anexo, o extrato do alvará. Certificado o pagamento, 

arquivem-se os autos. Cumpra-se. Água Boa, 11 de dezembro de 2018 

Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001230-24.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIANE ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - MT0018150S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001230-24.2017.8.11.0021 REQUERENTE: LUZIANE 

ALVES DA SILVA O artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil prevê 

expressamente que: Art. 924. Extingue-se a execução quando: (...) II - a 

obrigação for satisfeita; No caso dos autos, percebe-se pela 

documentação encartada ao feito, que a parte demonstrou 

documentalmente a quitação da obrigação. Diante do exposto, nada mais 

resta a fazer no presente processo a não ser declarar a sua extinção. 

Assim sendo, julgo EXTINTA a presente execução, nos termos do artigo 

924, inciso II do Código de Processo Civil. Sem custas ou honorários. 

Considerando que a presente comarca é servida por bancos de dados 

eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos do 

Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Autorizo a expedição de alvará, conforme postulado no ID 15367524, eis 

que apresentado nos autos procuração específica e com firma 

reconhecida. Segue, anexo, o extrato do alvará. Certificado o pagamento, 

arquivem-se os autos. Cumpra-se. Água Boa, 11 de dezembro de 2018 

Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001376-31.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIMAR ALVES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001376-31.2018.8.11.0021 REQUERENTE: 

JOSIMAR ALVES DE SOUZA O artigo 51, inciso I da lei n.º 9.099/95 e claro 

ao aduzir que o processo é extinto quanto o autor faltar a quaisquer das 

audiências do processo. No caso dos autos, verifica-se pelo termo de 

audiência de conciliação carregado no sistema que a parte requerente, 

mesmo devida e antecipadamente intimada do ato, nele não compareceu e 

sequer justificou a sua ausência. Portanto, a extinção do processo é 

medida de rigor. Diante do exposto, extingo o presente processo, sem 

resolução de mérito, nos termos do artigo 51, inciso I da lei n.º 9.099/95. 

Condeno a parte autora no pagamento das custas e despesas 

processuais, nos termos do artigo 51, parágrafo 2º. Considerando que a 

presente comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros 

e movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 10 de dezembro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1001316-58.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ELIMARCIO DOS SANTOS CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001316-58.2018.8.11.0021 REQUERENTE: 

ELIMARCIO DOS SANTOS CARDOSO O artigo 51, inciso I da lei n.º 

9.099/95 e claro ao aduzir que o processo é extinto quanto o autor faltar a 

quaisquer das audiências do processo. No caso dos autos, verifica-se 

pelo termo de audiência de conciliação carregado no sistema que a parte 

requerente, mesmo devida e antecipadamente intimada do ato, nele não 

compareceu e sequer justificou a sua ausência. Portanto, a extinção do 

processo é medida de rigor. Diante do exposto, extingo o presente 

processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, inciso I da lei 

n.º 9.099/95. Condeno a parte autora no pagamento das custas e 

despesas processuais, nos termos do artigo 51, parágrafo 2º. 

Considerando que a presente comarca é servida por bancos de dados 

eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos do 

Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 10 de dezembro de 2018 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001317-43.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ELIMARCIO DOS SANTOS CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001317-43.2018.8.11.0021 REQUERENTE: 

ELIMARCIO DOS SANTOS CARDOSO O artigo 51, inciso I da lei n.º 

9.099/95 e claro ao aduzir que o processo é extinto quanto o autor faltar a 

quaisquer das audiências do processo. No caso dos autos, verifica-se 

pelo termo de audiência de conciliação carregado no sistema que a parte 

requerente, mesmo devida e antecipadamente intimada do ato, nele não 

compareceu e sequer justificou a sua ausência. Portanto, a extinção do 

processo é medida de rigor. Diante do exposto, extingo o presente 

processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, inciso I da lei 

n.º 9.099/95. Condeno a parte autora no pagamento das custas e 

despesas processuais, nos termos do artigo 51, parágrafo 2º. 

Considerando que a presente comarca é servida por bancos de dados 

eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos do 

Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 10 de dezembro de 2018 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001405-81.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

GLEIDE GOMES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001405-81.2018.8.11.0021 REQUERENTE: GLEIDE 

GOMES DOS SANTOS O artigo 51, inciso I da lei n.º 9.099/95 e claro ao 

aduzir que o processo é extinto quanto o autor faltar a quaisquer das 

audiências do processo. No caso dos autos, verifica-se pelo termo de 

audiência de conciliação carregado no sistema que a parte requerente, 

mesmo devida e antecipadamente intimada do ato, nele não compareceu e 

sequer justificou a sua ausência. Portanto, a extinção do processo é 

medida de rigor. Diante do exposto, extingo o presente processo, sem 

resolução de mérito, nos termos do artigo 51, inciso I da lei n.º 9.099/95. 

Condeno a parte autora no pagamento das custas e despesas 

processuais, nos termos do artigo 51, parágrafo 2º. Considerando que a 

presente comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros 

e movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 10 de dezembro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000487-77.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE BUGUISKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MONICA LARISSE ALVES ARAUJO OAB - MT0014130A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000487-77.2018.8.11.0021 REQUERENTE: JORGE 

BUGUISKI Realizados alguns atos processuais a parte autora pugnou pela 

homologação de desistência quanto ao prosseguimento da ação. Instada a 

manifestar-se a requerida manifestou concordância ao pleito. 

Fundamentação Ante o pedido da parte autora e a concordância por parte 

da requerida, caso é de homologação de desistência e extinção do feito 

sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código 

de Processo Civil. Dispositivo Diante do exposto, JULGO EXTINTO o 

processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII 

do Código de Processo Civil. Sem custas ou honorários, nos termos do 

artigo 54 caput do citado regramento de regência. Considerando que o 

feito tramita na plataforma eletrônica PJE/TJMT, deixo de determinar a 

devolução de documentos à parte exequente. Considerando que a 

presente comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros 

e movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intimem-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 10 de dezembro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 111812 Nr: 3524-03.2016.811.0021

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edinei Rodrigues Barbosa, Maria Jorja 

Rodrigues de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 
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OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADÃO PEREIRA DE ABREU - 

OAB:46257, Luceny Rodrigues Severino de Lima - OAB:13988/GO

 FINALIDADE: Intimar advogado(s) do(s) Réu(s) do despacho de fls. 594, 

abaixo transcrito:

 Consigno que o acórdão de fls. 578/588, à unanimidade rejeitou a 

preliminar e, no mérito, deu parcial provimento ao recurso de apelação 

interposto pelo réu Edinei Rodrigues Barbosa. Sendo assim, cumpra-se 

conforme determinações exaradas.

Cientifique-se ao Ministério Público e, em seguida, à Defesa.

Cumpra-se, providenciando e expedindo o necessário.

Comarca de Alto Araguaia

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 16/2018-AAR

O Doutor PIERRO DE FARIA MENDES, Juiz de Direito e Diretor do Foro da 

Comarca de Alto Araguaia, Estado de Mato Grosso, e uso de suas 

atribuições, no uso de suas atribuições legais,

 RESOLVE:

NOMEAR ABIGAILTON ROSA DE OLIVEIRA JÚNIOR, portador do RG 

2289102-1-SEJSP/MT e CPF n. 032.374.461-30, para exercer, em 

comissão, o cargo de Assessor de Gabinete I do Gabinete da 1ª vara d 

esta comarca, a partir da Assinatura do Termo de Posse e Exercício que 

deverá ser editado e assinado após a publicação desta.

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Cidade, 10 de dezembro de 2018

Pierro de Faria Mendes

Juiz de Direito e Diretor do Foro

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000731-09.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO HERNANDES DE PAULA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARNALDO LUIS CARNEIRO ANDREU OAB - SP124118 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (IMPETRADO)

CHEFE DA AGÊNCIA FAZENDÁRIA DE ALTO ARAGUAIA (IMPETRADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 1ª 

VARA CÍVEL DE ALTO ARAGUAIA INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO IVAN 

LUCIO AMARANTE PROCESSO n. 1000731-09.2018.8.11.0020 Valor da 

causa: R$ 1.000,00 ESPÉCIE: [EXCLUSÃO - ICMS, ICMS/ IMPOSTO SOBRE 

CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS]->MANDADO DE SEGURANÇA (120) 

POLO ATIVO: Nome: SERGIO HERNANDES DE PAULA Endereço: RUA 6, 

3303, - DE 2500/2501 AO FIM, CENTRO, JALES - SP - CEP: 15700-060 

POLO PASSIVO: Nome: CHEFE DA AGÊNCIA FAZENDÁRIA DE ALTO 

ARAGUAIA Endereço: Avenida Carlos Hugueney, 536, centro, ALTO 

ARAGUAIA - MT - CEP: 78780-000 Nome: Estado de Mato Grosso 

Endereço: desconhecido FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO 

ATIVO para efetuar o pagamento da diligência do oficial de justiça, no 

prazo de 05 (cinco) dias conforme provimento nº 07/2017, CGJ, por 

depósito junto à central de processamento de Diligências dos Oficiais de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, sendo que deverá a parte acesar o 

site do TJMT(www.tjmt.jus.br), link " emissão de guias on-line", procurar 

"diligência/ emissão de guia de diligência", devendo o comprovante de 

pagamento ser encaminhado a este Juízo, para cumprimento do mandado. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo é contado a partir do dia útil 

seguinte à consulta ao teor da citação ou da intimação, ou ao término do 

prazo para que a consulta se dê (art. 231, V, do CPC). 2. Não impugnada a 

execução ou rejeitadas as arguições da executada, expedir-se-á 

precatório ou requisição de pequeno valor em favor do exequente (Art. 

535 §3º, CPC). , 11 de dezembro de 2018. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000513-78.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

FILINTRO PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE ALTO 

ARAGUAIA DESPACHO Processo: 1000513-78.2018.8.11.0020. 

REQUERENTE: FILINTRO PEREIRA DA SILVA REQUERIDO: BANCO DO 

BRASIL SA Vistos. 1. Visando ao saneamento do feito e, 

consequentemente, encaminhá-lo à fase instrutória, em atendimento ao 

disposto nos arts. 9º, 10º e 357, todos do CPC de 2015, bem como em 

atenção ao princípio da colaboração das partes instituído pela nova lei 

adjetiva, INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

especificarem as provas que pretendem produzir, indicando (justificando) 

com objetividade os fatos que desejam demonstrar como prova de suas 

alegações (art. 357, II, CPC). 2. Caso a prova pretendida pela parte não 

possa por ela mesma ser produzida, deverá articular coerente e 

juridicamente o motivo da impossibilidade, bem assim a razão pela qual 

deve a parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela 

necessidade de inversão do ônus, nos termos do art. 357, III, do CPC/15; 

3. Depois do cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos 

documentais já acostados ao feito, verificando se há matérias admitidas 

ou não impugnadas, caberá as partes, indicar quais questões de direito 

entendem ainda controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de 

mérito, conforme o art. 357, IV, do CPC/15. 4. Saliento que, na ausência de 

justificativa plausível, poderá ser encerrada a fase instrutória, 

possibilitando, inclusive, o julgamento antecipado da lide. 5. Escoado 

aludido prazo, havendo ou não manifestação, certifique-se e, em seguida, 

voltem os autos conclusos para saneamento ou, se for o caso, sentença. 

6. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE 

FARIA MENDES Juiz Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000725-02.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIOLA BORGES DE MESQUITA OAB - SP206337 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERNANE RIBEIRO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 
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VARA CÍVEL DE ALTO ARAGUAIA INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO PIERRO DE 

FARIA MENDES PROCESSO n. 1000725-02.2018.8.11.0020 Valor da 

causa: 0,00 ESPÉCIE: [CITAÇÃO]->CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261) 

POLO ATIVO: Nome: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. Endereço: 

AVENIDA JORNALISTA ROBERTO MARINHO, 85, - DE 1 AO FIM - LADO 

ÍMPAR, CIDADE MONÇÕES, SÃO PAULO - SP - CEP: 04576-010 POLO 

PASSIVO: Nome: ERNANE RIBEIRO Endereço: RUA RIO BRANCO, 422, 

BEIRA RIO, ALTO ARAGUAIA - MT - CEP: 78780-000 FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO do representante do polo ativo para no prazo de 

05 (cinco dias), providenciar o pagamento da diligência do oficial de 

justiça, no valor de R$ 25,00 (vinte e cinco reais), por ato. A guia para o 

recolhimento deve ser obtida junto à Central de Processamento de 

Diligências dos Oficiais de Justiça do Estado de Mato Grosso, no endereço 

eletrônico www.tjmt.jus.br, link "emissão de guias on-line", 

"diligência/emissão de guia de diligência" e o comprovante do pagamento 

deve ser juntado aos autos, no mesmo prazo. Alto Araguaia, 11 de 

dezembro de 2018. (Assinado Digitalmente) Auxiliar Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 92195 Nr: 898-43.2018.811.0020

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LÉIA PAULA APARECIDA 

CLAUDIO - OAB:15.120-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, nesta data, em cumprimento ao artigo 152, VI, do 

CPC e aos Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 

28/2007 todos da CGJ, encaminho os autos ao DJE a fim de intimar o 

advogado da parte Autora para, no prazo de 15 dias, se manifestar 

quanto a certidão de referência 48.

Alto Araguaia - MT, 10 de dezembro de 2018.

Igor Cavalcante de Souza

Gestor Judiciário

Mat. 13494

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 5658 Nr: 384-52.2002.811.0020

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O MINISTÉRIO PÚBLICO LOCAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HAROLDO PEIXOTO ZATORRE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HAROLDSON LOUREIRO 

ZATORRE - OAB:17.275/OAB-MS, LUIZ DO AMARAL - OAB:2.859

 Autos n. 384-52.2002.811.0020 (cód. 5658).

Vistos.

 1. DÊ-SE vista dos autos ao MPE para que se manifeste acerca dos 

embargos de declaração opostos, no prazo de 05 (cinco) dias.

2. Após, FAÇAM-ME conclusos.

3. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 26 de novembro de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000678-28.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO GMAC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANI ANASTACIO DE LIMA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE ALTO 

ARAGUAIA DECISÃO Processo: 1000678-28.2018.8.11.0020. 

REQUERENTE: BANCO GMAC S.A. REQUERIDO: VANI ANASTACIO DE 

LIMA Vistos. 1. Trata-se de ação de busca e apreensão com pedido 

liminar proposta por BANCO GMAC S/A em desfavor de VANI ANASTÁCIO 

DE LIMA, qualificados nos autos. 2. Demonstra o Requerente a relação 

contratual que mantém com o requerido (id 16598656), tendo por objeto o 

bem cuja busca e apreensão pretende, a saber: veículo Chevrolet Onix 1.4 

L LTZ/AT, ano/modelo 2015/2015, cor prata, placa QBM 9020, renavam 

01067432695. 3. Comprovou ainda a mora da requerida, na forma do §2º 

do art. 2º do Decreto-Lei n.º 911/69, pois foi juntado no id 16598660 

comprovante de notificação extrajudicial da parte requerida. 4. Nesse 

contexto, a busca e apreensão liminar do bem é medida autorizada pelo 

art. 3º, caput, do Decreto-Lei n.º 911/69, responsabilizando-se o 

requerente por eventuais prejuízos que a medida injustamente acarretar à 

demandada, como prevê o §7º daquele comando legal. 5. Isso posto, 

DEFIRO a medida liminar pleiteada, para o efeito de determinar a expedição 

de mandado de busca e apreensão do bem acima descrito, e seu depósito 

em mãos do depositário indicado pelo Requerente. 6. Cumprida a medida, 

CITE-SE o Requerido para responder, em 15 (quinze) dias, ou, sem 

prejuízo da resposta, para pagar a integralidade da dívida em 05 (cinco) 

dias, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus. Na hipótese 

de pagamento integral da dívida, deverão estar computados juros legais e 

correção monetária, custas processuais e honorários advocatícios, que 

arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito. 7. Consigne-se 

que, cinco dias após executada a medida, consolidar-se-ão a posse e 

propriedade plena do bem no patrimônio do Requerente, estando este 

autorizado a transferir a propriedade do bem junto às repartições 

competentes, para si próprio ou para terceiro por ele indicado. 8. 

INTIME-SE. 9. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. 

PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010243-33.2014.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

ADMILSON SILVA BORGES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO OAB - MT0015120A-B 

(ADVOGADO(A))

ROMANO VOLTOLINI OAB - SP0338759A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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OI S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA DESPACHO Processo: 

8010243-33.2014.8.11.0020. EXEQUENTE: ADMILSON SILVA BORGES 

EXECUTADO: OI S.A Vistos. 1. Considerando o Aviso 37/2018 e tendo em 

vista que o fato gerador da obrigação foi constituído após 20/06/2016 

(crédito extraconcursal), o processo deve prosseguir até a liquidação do 

valor do crédito e, após o trânsito em julgado de eventual impugnação ou 

embargos, deverá o Juízo expedir ofício ao Juízo da Recuperação Judicial, 

qual seja, 7ª Vara Empresarial da Capital, comunicando a necessidade de 

pagamento do crédito. 2. Considerando que a decisão de Id. 14264794 não 

atendeu ao aviso supra mencionado, REVOGO aludida decisão. 3. Assim 

sendo, INTIME-SE o executado para, querendo, apresentar, no prazo de 

15 (quinze) dias, nos próprios autos, sua impugnação, conforme 

determinação expressa do art. 525 do CPC. 4. Após, CERTIFIQUE-SE 

acerca da conduta adotada pelo executado e proceda à conclusão. 5. 

CUMPRA-SE. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000020-38.2017.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

CESAR TEIXEIRA DE ABREU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO MUNIZ CALCADA OAB - MT6694/O (ADVOGADO(A))

RENAN ALVES BATISTA OAB - MT0021351A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL (REQUERIDO)

CONTEM ADMINISTRADORA DE PLANOS DE SAUDE LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT0011660A-O (ADVOGADO(A))

LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO OAB - MT0015120A-B 

(ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA DESPACHO Processo: 

1000020-38.2017.8.11.0020. REQUERENTE: CESAR TEIXEIRA DE ABREU 

REQUERIDO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, 

CONTEM ADMINISTRADORA DE PLANOS DE SAUDE LTDA Vistos. 1. 

Trata-se de pedido de desistência do recurso inominado. 2. Para fins de 

desistência do direito de recorrer, tal pedido independe da anuência do 

recorrido. 3. Diante disso, tendo em vista o pedido retro, com base no 

artigo 998 do CPC, NÃO RECEBO o recurso de apelação. 4. 

CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da sentença. Após, ARQUIVEM-SE 

os autos. 5. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. 

PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010013-59.2012.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

ALANA APARECIDA FABRI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTHUR REZENDE WALDSCHMIDT OAB - MT0012624A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOCIEDADE UNIVERSITARIA GAMA FILHO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DAYANA AZZULIN CURI OAB - MT13963/A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA DESPACHO Processo: 

8010013-59.2012.8.11.0020. EXEQUENTE: ALANA APARECIDA FABRI 

EXECUTADO: SOCIEDADE UNIVERSITARIA GAMA FILHO Vistos. 1. 

AUTORIZO o bloqueio eletrônico, pois o pagamento do débito não se 

encontra comprovada no processo. Realizada a busca, não foi 

encontrado valor disponível para penhora eletrônica, conforme 

comprovante em anexo. 2. Ante ao exposto, INTIME-SE a parte exeqüente 

para no prazo de 05 (cinco) dias indicar bens para serem penhorados, 

sob pena de extinção (§ 4º, do artigo 53 da Lei 9.099/95) e arquivamento 

dos autos, com expedição de Certidão de Dívida. 3. Decorrido o prazo 

acima mencionado, sem manifestação, CERTIFIQUE-SE e voltem-me os 

autos conclusos. 4. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o 

necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Comarca de Barra do Bugres

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 88962 Nr: 4701-46.2013.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIA CONCEIÇÃO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEREMIAS DA CRUZ DIAS - 

OAB:13.326

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 27 de fevereiro 

de 2019, às 14h00min.

 INTIME-SE a parte AUTORA para comparecer a audiência, bem como para 

que traga suas TESTEMUNHAS independentemente de intimação.

 INTIME-SE a AUTARQUIA REQUERIDA.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 97782 Nr: 305-55.2015.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBSON DA SILVA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE A AÇÃO e, por conseguinte, os 

pedidos, para o fim de CONDENAR o requerido, à concessão do benefício 

de Aposentadoria por Invalidez, a ROBSON DA SILVA SOUZA, no valor de 

100% (cem por cento) do salário-de-benefício, bem como, ao pagamento 

de Auxílio-Doença devidos a partir do indeferimento administrativo em 

06/02/2014 (fls. 19), até a data da implantação do benefício da 

aposentadoria por invalidez, que deverá ser a data desta sentença, 

quando a partir de então, será convertido o benefício de auxílio-doença em 

aposentadoria por invalidez, com juros e correção monetária com base no 

manual de cálculos da justiça federal.CONCEDO a tutela provisória de 

urgência de caráter antecipado, porque presentes, nesse momento, os 

pressupostos legais para tanto, notadamente a probabilidade do direito 

invocado pela autora. O perigo de dano também se faz presente, 

considerando-se o caráter alimentar da verba pleiteada, o que dispensa 

maiores comentários. Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO 

COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I do 

CPC.No que tange ao pagamento de custas, despesas processuais, 

compreendo a ISENÇÃO da Autarquia Federal do pagamento das custas 

processuais, salvo quanto aos valores comprovadamente despendidos 

pela parte autora, nos termos do inciso I do art. 3º da Lei Estadual 7.603, 

de 27 de dezembro de 2001. CONDENO a Autarquia ao pagamento dos 

Honorários Advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o 

valor da condenação, devendo incidir sobre as parcelas vencidas até a 

data da prolação da sentença, nos termos do § 2º do artigo 85, do Código 

de Processo Civil e da Súmula nº 111 do STJ.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 5447 Nr: 64-09.2000.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANICETO DE CAMPOS MIRANDA, ESPÓLIO DE 

CARLOS ALBERTO DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ MARIANO BRIDI - OAB:2619

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE QUINTÃO SAMPAIO - 

OAB:OAB/MT-5363, Patricia Capriolli Goncalves - OAB:MT-0012855O, 

SIDNEI GONÇALVES - OAB:2.933

 Em consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, COM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO, com fundamento no artigo 487, III, b, C/C artigo 924, III, ambos 

do Código de Processo Civil, passando a fazer parte integrante da 

presente sentença, o acordo de folhas 143/146.Custas e honorários nos 

termos do acordo.Conforme convencionado nos autos, ficam 

desconstituídas as penhoras realizadas nestes autos.OFICIE ao Cartório 

de Registro de Imóveis desta Comarca, para que proceda com a baixa na 

penhora realizada na matricula 18451 com 1.987,66 hectares, referente a 

estes autos. Considerando a renuncia expressa do prazo recursal pelas 

partes, a presente sentença transita em julgado no ato de sua publicação. 

TRANSLADE-SE cópia desta sentença homologatória aos autos de código 

5268, 5653 e 15901. Após o trânsito em julgado, devidamente 

CERTIFICADO, e cumprida todas as determinações, ARQUIVE-SE, 

mediante as baixas e cautelas de praxe.Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 29219 Nr: 1477-13.2007.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIDIEL DOS SSANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO 

BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIUSEPPI ZAMPIERI - OAB:10.603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Max Nascimento de 

Rezende - OAB:16.826 MT, MILENA PIRAGINE - OAB:MT 17.210-A

 Vistos etc.

Trata-se de cumprimento de sentença intentada por DIDIEL DOS SANTOS 

em face de COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL.

Às folhas 333/335, comparece a executada apresentando comprovante 

de pagamento, pugnando dede já pela extinção da execução.

O exequente manifesta às folhas 339/340, dizendo que o valor depositado 

pela executada não corresponde ao valor total do débito da execução, 

manifestando pelo levantamento do valor incontroverso e intimação da 

executada para pagamento do saldo devedor remanescente, conforme 

cálculo apresentado.

Assim, INTIME-SE a executada COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO 

BRASIL, na pessoa do seu responsável legal, para que no prazo de 

quinze (15) dias efetue o pagamento da dívida no valor R$ 34.746,87, 

conforme planilha apresentada às folhas 339/340, devendo ser corrigidos 

até a data do pagamento, sob pena de não o fazendo ser acrescido de 

multa no percentual de dez por cento (artigo. 523, § 1º, do CPC).

Decorrido o prazo de quinze dias sem notícia de pagamento, intime-se a 

exequente para que se manifeste no prazo de 15 (quinze) dias.

INTIME-SE a parte EXEQUENTE para que no prazo de 15(quinze) dias, junte 

aos autos procuração com poderes para proceder com levantamento de 

valores.

Com a juntada da procuração, faça os autos conclusos para expedição do 

alvará para levantamento dos valores incontroversos depositados 

(R$132.984,07).

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 47157 Nr: 3323-60.2010.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOEL MIGUEL DE MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 9.309, ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - OAB:9870

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Trata-se de ação de Execução de Sentença intentada por JOEL MIGUEL 

DE MORAIS em face de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS, ambos qualificados nos autos.

 Recebida a execução, determinou-se a citação do executado para, 

querendo, opor embargos.

A executada compareceu e apresentou impugnação ao cumprimento de 

sentença (fls.76/77).

Às folhas 87/89 houve homologação dos valores.

Às folhas 92, foram expedidos os RPV’s, sendo que restaram satisfeitos 

de acordo com os documentos de folhas 93.

 Vieram-me os autos conclusos.

 É o breve relatório.

 FUNDAMENTO E DECIDO.

 Ex positis, DECLARO EXTINTO o presente processo, nos termos do artigo 

924, II, c/c artigo 925, do Código de Processo Civil, considerando que foi 

satisfeita a obrigação.

CONDENO o executado ao pagamento de honorários advocatícios, os 

quais arbitro em 10 % sobre o valor do débito apurado na execução.

 EXPEÇA-SE o alvará para levantamentos dos valores.

 Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 141857 Nr: 6055-33.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTA ROSA DA SILVA BALIEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7.622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, certifico que a 

contestação foi ofertada no prazo legal. Sendo assim, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar a parte autora para querendo manifeste 

sobre a contestação ofertada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 145626 Nr: 8174-64.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lidiane Barreto da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Fernandes de Sousa Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLENE GUEDES PIRES - 

OAB:23856, MICHELE JULIANA NOCA - OAB:7.622/MT, SAULO 

ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico que recebi os presentes autos da 2ª Vara desta Comarca.

 Certifico ainda, que a sessão de conciliação e/ou mediação foi designada 

para o dia 14 de Feveiro de 2019 às 14:00 horas, à realizar-se na Rua 

João Custódio da Silva nº 408, Bairro Maracanã - CEJUSC - Prédio do 

Juizado Especial, na cidade de Barra do Bugres - MT.

Certifico que faço a remessa dos autos ao Juízo de origem, para as 

providencias que se fizerem necessárias. Nada Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 85009 Nr: 1036-22.2013.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12082/MT, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:12603/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Alvará Eletrônico n° 456814-1 / 2018,lvará Eletrônico n° 456769-2 / 2018

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 123618 Nr: 3008-85.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONALDO IBARRA PAPA, SOLANGE MARIA DE 

BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUÁRIA PALMEIRA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO GOMES SILVA FILHO - 

OAB:12.036

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ITALO JORGE SILVEIRA LEITE 

- OAB:10074/MT

 Processo nº: 3008-85.2017.811.0008 (Código 123618)

Vistos.

Pelo exame do processado, constato que as partes não foram intimadas 

regularmente para especificarem as provas que pretendem produzir, 

conforme determinado no despacho anterior, sendo certo que o autor o 

fez de forma espontânea, independente de intimação.

Assim, intime-se o requerido para cumprir a decisão de fl. 519, devendo 

certificar-se nos autos a intimação realizada.

Atente-se a Secretaria deste Juízo quanto ao correto cadastramento dos 

advogados das partes, possibilitando sua válida e regular intimação para 

os atos processuais via DJE, inclusive, retificando-se o cadastro dos 

causídicos do polo passivo deste feito.

Cumpridas estas determinações, conclusos para saneamento.

Às providências. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo.

Barra do Bugres/MT, 30 de novembro de 2018.

Silvio Mendonça Ribeiro Filho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 54589 Nr: 794-97.2012.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELICIO ALVES FEITOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLY PAOLA LEITE LOPES - 

OAB:24265

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 esta data, nos termos do art. 162 § 4º do CPC, e Capitulo 2, seção 17, 

item 2.17 – IV da CNGC, impulsiono o feito PARA INTIMAR O REQUERENTE 

DO RETORNO DOS AUTOS, BEM COMO MANIFESTAR O QUE DE DIREITO,

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 123618 Nr: 3008-85.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONALDO IBARRA PAPA, SOLANGE MARIA DE 

BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUÁRIA PALMEIRA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO GOMES SILVA FILHO - 

OAB:12.036

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ITALO JORGE SILVEIRA LEITE 

- OAB:10074/MT

 Vistos etc.

I. Diligencie-se a Serventia quanto à apresentação de contestação pela 

requerida.

 II. Na sequência, INTIMEM-SE os autores para requerer o que de direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

 III. Após, conclusos para deliberação.

 IV. CUMPRA-SE, expeça-se o necessário.

 Barra do Bugres – (MT), 25 de julho de 2017.

Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 123618 Nr: 3008-85.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONALDO IBARRA PAPA, SOLANGE MARIA DE 

BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUÁRIA PALMEIRA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO GOMES SILVA FILHO - 

OAB:12.036

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ITALO JORGE SILVEIRA LEITE 

- OAB:10074/MT

 Vistos etc.

Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, especifiquem as 

partes, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão, se pretendem a 

produção de outras provas além daquelas que já instruem os autos, 

notadamente de natureza oral e pericial, justificando sua pertinência, já 

que será com base em suas alegações que será analisada a necessidade 

de sua produção.

A seguir, voltem-me conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se.

2ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 46536 Nr: 2702-63.2010.811.0008

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IEDA LÚCIA CAMPOS CORREIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL RODRIGUES DE LINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lauro Everson Casasus 

Figueiredo - OAB:MT0006539O, RAFAEL AUGUSTO DE BRITO - 

OAB:13.631/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON SILVA DE CAMARGO - 

OAB:2054, Fabiana Nogueira Pereira - OAB:OAB/MT 17982

 TERMOS DO ESCRIVÃO

Ciente do r. acórdão.

1) INTIMEM-SE ambas as partes acerca do retorno dos autos a esta 

comarca, no prazo de 10 (dez) dias.

2) Após, tudo cumprido e nada requerido pelas partes, certifique-se e 

faça os autos conclusos ao MM Juiz. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 54725 Nr: 929-12.2012.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DOS SANTOS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL AUGUSTO DE BRITO - 

OAB:13.631/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO ESCRIVÃO

Ciente do r. acórdão.

1) INTIMEM-SE ambas as partes acerca do retorno dos autos a esta 

comarca, no prazo de 10 (dez) dias.

2) Após, tudo cumprido e nada requerido pelas partes, certifique-se e 

faça os autos conclusos ao MM Juiz. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 86162 Nr: 1964-70.2013.811.0008

 AÇÃO: Produção Antecipada de Provas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARISA BATISTA DE SANTANA, EDSON ALMEIDA DE 

SANTANA, CICERO ROMÃO, Mariano Dutra de Matos, ZULMIRA DOS 
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SANTOS, ENEDINA SOUZA MATOS, ANDERSON SOUZA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDITH GALAN MORILLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATIA CRISTINA RODRIGUES - 

OAB:13451/MT, RENATA M. DE A. V. NETO DEBESA - OAB:MT/11.674

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

 Nos termos da legislação vigente e Provimento, certifico que a 

contestação foi ofertada no prazo legal. Sendo assim, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar a parte autora para querendo apresente 

impugnação à contestação ofertada.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 131642 Nr: 7480-32.2017.811.0008

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TAMIRES BARBOSA DA SILVA DEMARCHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE HENRIQUE DEMARCHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA -MT. - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REINALDO LORENÇONI FILHO 

- OAB:6459-O

 13. Diante do exposto e atendendo a tudo mais que dos autos consta, 

julgo, por sentença parcial de mérito, na forma do art. 356, II c/c art. 487, I, 

do Estatuto Processual Civil e, nos termos da art. 226, §6º, da Constituição 

Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional nº. 66/2010, bem 

como do art. 1.580, § 2º, do Código Civil, decreto o divórcio direto 

requerido por Tamires Barbosa da Silva Demarchi e José Henrique 

Demarchi.14. Voltará o cônjuge a usar o nome de solteira, ou seja, Tamires 

Barbosa da Silva.15. Oficie-se ao Titular do Cartório de Registro Civil 

competente, expedindo-se os mandados de inscrição e averbação.16. 

Tendo em vista a discordância quanto à partilha de bens e guarda, e, 

analisando que não há estudo psicossocial aportado aos autos e, 

observando que a presente ação trata de direito indisponível, DETERMINO 

que seja realizado estudo psicossocial pela equipe multidisciplinar deste 

Juízo na residência das partes, sem prévio aviso, devendo o relatório 

social ser aportado no prazo de 20 (vinte) dias.17. Após, dê-se vistas dos 

autos ao representante do Ministério Público para manifestar-se no prazo 

legal.18. Expeça-se o necessário.P.R.I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 131541 Nr: 7407-60.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUDITE HOEPPERS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSELINA LUCIA DOS SANTOS 

SOUZA - OAB:MT 3493

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 18. Ante o exposto, e não estando presentes os requisitos ensejadores 

da concessão do benefício previdenciário a que alude o artigo 143, e 

artigo 11, inciso VII, da Lei n. 8.213/91, JULGO IMPROCEDENTE o pedido 

formulado na peça inicial por Judite Hoeppers de Souza em desfavor do 

INSS – Instituto Nacional do Seguro Social.19. Deixo de condenar em 

custas e honorários, posto que, a parte goza dos benefícios da gratuidade 

da justiça.20. Com o trânsito em julgado e observadas as formalidades 

legais, arquivem-se.P.I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 136326 Nr: 2349-42.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA HELENA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE BRITO TEIXEIRA - 

OAB:9.603/AL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 22. Posto isso, e por tudo mais que dos autos consta e com base no 

artigo 33 do Estatuto da Criança e do Adolescente, JULGO PROCEDENTE o 

pedido contido na exordial, e DEFIRO a GUARDA do menor Damião da Silva 

Lima a requerente Maria Helena da Silva, e, por consequência, declaro 

extinto o processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do 

Novo Código de Processo Civil, devendo os responsáveis prestarem 

compromisso de bem e fiel desempenho do encargo, mediante termo nos 

autos. 23. Lavre-se o termo de guarda nos termos do art. 32 do ECA.24. 

Isento de custas.25. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, 

procedendo-se às baixas de estilo e anotações de praxe.P.R.I. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 135616 Nr: 1909-46.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO CONCIANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): USINAS ITAMARATI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHALES SALDANHA HANDEL 

FILHO - OAB:12.209/MT, CHALES SALDANHA HANDELL - 

OAB:13.383/MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO MARTINS FIRMINO - 

OAB:OAB/SP 253.449

 Vistos,

 1. Trata-se de Embargos De Declaração opostos pela Usina Itamarati S.A, 

aduzindo, em síntese, omissão na r. sentença de fls. 94/95.

2. Vieram-me os autos conclusos.

É o sucinto relato. Decido.

 3. Compulsando os autos, verifico que inexistem as omissões ou 

contradições no tocante a análise explicitada no comando judicial 

invectivado, posto que foram devidamente sopesados neste os aspectos 

pertinentes da controvérsia relativos à estirpe de provimento exarado, 

consoante os elementos de convicção insertos na liça.

 3. Quanto à pretendida reconsideração para revisão da decisão 

embargada se revela despicienda, pois se trata de modificação possível 

apenas por via do recurso adequado.

4. Isto posto, conheço dos presentes embargos, mas os rejeito, por 

entender inexistentes na espécie, as hipóteses legalmente admitidas para 

o manejo destes (obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão), ex 

vi do disposto no artigo 1022, do NCPC, devendo permanecer o comando 

judicial atacado tal como está lançado.

5. Intime-se.

6. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 6756 Nr: 1184-87.2000.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUÁRIA CRUZ LTDA - ME, ANICETO 

DE CAMPOS MIRANDA, JUDITH ABI RACHED CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ MARIANO BRIDI - OAB:2619

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial tendo como partes 

Banco Bradesco S.A, Agropecuária Cruz Ltda., Aniceto Campos Miranda 

e Judith Abi Rached Cruz (qualificados nos autos).

 Às fls. 132/134 as partes formularam acordo, pugnando pela 

homologação do Juízo.

Vieram-me os autos conclusos.

 É o relatório. Fundamento e decido.

 Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial tendo como partes 

Banco Bradesco S.A, Agropecuária Cruz Ltda., Aniceto Campos Miranda 

e Judith Abi Rached Cruz (qualificados nos autos).

Tendo em vista que as partes transigiram com vistas à solução da 

demanda existente entre elas, homologo, por sentença, nos termos do art. 

487, inc. III, alínea b, do Novo Código de Processo Civil, o acordo 

entabulado entre as partes, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos nos presentes autos.

 Ante o exposto e atendendo a tudo mais que dos autos consta, com 

espeque no Art. 487, inc. III, alínea b, do Novo Código de Ritos, 
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HOMOLOGO o aludido acordo, na forma avençada pelas partes.

Custas e honorários na forma pactuada entre as partes.

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se os autos com as baixas e 

anotações de praxe.

P. I. Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 51437 Nr: 2187-91.2011.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mariano Dutra de Matos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Galileu Zampieri - OAB:11574, 

GIUSEPPE ZAMPIERI - OAB:10603/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 Tendo em vista que os cálculos foram homologados às fls. 120/121, 

defiro o pedido de fls. 141, e, levando-se em consideração que os valores 

depositados, se encontram vinculados aos autos, proceda-se à 

transferência dos valores para a conta informada nos autos.

Transmita-se, via malote digital, o alvará de liberação para o Sistema de 

Depósitos Judiciais. Após, junte-se.

Nos termos do item 2.13.3.3, inserido pelo Provimento n. 16/2011-CGJ, 

cientifique-se a parte autora, por qualquer meio de comunicação, para que 

tome ciência da liberação efetuada.

Após, nada mais sendo requerido, certifique-se e remetam-se os autos ao 

arquivo.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 49826 Nr: 1219-61.2011.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DO SOCORRO PAULINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS OLIVEIRA AMADOR - 

OAB:13.423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 Levando-se em consideração que os valores depositados, se encontram 

vinculados aos autos, proceda-se à transferência dos valores para a 

conta informada nos autos.

Transmita-se, via malote digital, o alvará de liberação para o Sistema de 

Depósitos Judiciais. Após, junte-se.

Nos termos do item 2.13.3.3, inserido pelo Provimento n. 16/2011-CGJ, 

cientifique-se a parte autora, por qualquer meio de comunicação, para que 

tome ciência da liberação efetuada.

Após, nada mais sendo requerido, certifique-se e remetam-se os autos ao 

arquivo.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 45356 Nr: 1523-94.2010.811.0008

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO BBG - 

OAB:PROMOTOR DE JUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO ESCRIVÃO

Ciente do r. acórdão.

1) INTIMEM-SE ambas as partes acerca do retorno dos autos a esta 

comarca, no prazo de 10 (dez) dias.

2) Após, tudo cumprido e nada requerido pelas partes, certifique-se e 

faça os autos conclusos ao MM Juiz. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 87080 Nr: 2870-60.2013.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POSTO TIEPPO LTDA - ME, ELCIO TIEPPO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO MARI - 

OAB:15.803-MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOURIVAL CRUZ DIAS - 

OAB:19538/0MT

 Proceder a Intimação do advogado da parte requerida da r. sentneça de 

fls. 70;

Vistos,

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial tendo como partes 

Banco Bradesco S.A Posto Tieppo Ltda. - ME. e Elcio Tieppo (qualificados 

nos autos).

 Às fls. 65/67 as partes formularam acordo, pugnando pela homologação 

do Juízo.

Vieram-me os autos conclusos.

 É o relatório. Fundamento e decido.

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial tendo como partes 

Banco Bradesco S.A Posto Tieppo Ltda. - ME. e Elcio Tieppo (qualificados 

nos autos).

Tendo em vista que as partes transigiram com vistas à solução da 

demanda existente entre elas, homologo, por sentença, nos termos do art. 

487, inc. III, alínea b, do Novo Código de Processo Civil, o acordo 

entabulado entre as partes, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos nos presentes autos.

 Ante o exposto e atendendo a tudo mais que dos autos consta, com 

espeque no Art. 487, inc. III, alínea b, do Novo Código de Ritos, 

HOMOLOGO o aludido acordo, na forma avençada pelas partes e, por 

conseguinte declaro extinta a presente execução, nos termos do artigo 

924, II do Código de Processo Civil.

Considerando que há nos autos restrição de veículo automotor, realizo 

desde já, seu desbloqueio ante o pagamento do débito.

 Custas e honorários na forma pactuada entre as partes.

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se os autos com as baixas e 

anotações de praxe.

P. I. Cumpra-se

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 122835 Nr: 2515-11.2017.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANO MARTINS COTRIM DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO ARANTES NETO - 

OAB:25.147/0, PABLO AUGUSTO SOUZA E SILVA - OAB:24287

 Intimação da defesa para apresentar as contrarrazões recursais no 

prazo de 08(oito)dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 133124 Nr: 377-37.2018.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL DE SOUZA MORAES FILHO, 

ANDERSON FRANCISCO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eder José Alves - 

OAB:OAB/MT 24.709

 Ante o exposto, indefere-se o pedido formulado pela DPE. II – Por outro 

lado, não havendo os réus MANOEL DE SOUZA MORAES FILHO e 

ANDERSON FRANCISCO DA SILVA alegado preliminar, e inocorrente 

qualquer das hipóteses do art. 397 do Código de Processo Penal, 

designa-se audiência de instrução e julgamento para o dia 23 de abril de 
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2018 às 15 horas, data única disponível.Intimem-se as partes, as 

testemunhas/informantes por ambas arroladas , bem como os acusados 

.Em se tratando de informante/testemunha residente fora dos limites da 

Comarca, expeça-se carta precatória para inquirição, conforme a 

designação do Juízo Deprecado, com prazo de cumprimento de 30 (trinta) 

dias. Expedida à missiva, comunique-se a defesa para que, querendo, 

acompanhe junto a este último à realização do ato (Súmula 273 do 

STJ).Advirta-se, desde logo, que o Juízo observará o disposto no art. 222, 

§§ 1º e 2º, do CPP, podendo a parte, comprometida com a duração 

razoável do processo (CRFB/88, art. 5º, LXXIV), apresentar as 

testemunhas por ocasião da audiência neste Juízo.Não localizada alguma 

das pessoas a serem inquiridas, intime-se a parte interessada na 

inquirição para que, em 05 (cinco) dias, indique o respectivo paradeiro ou 

a substitua, desde já assentado que o silêncio será interpretado como 

desistência tácita, prosseguindo o feito em seus demais termos. 

Intimem-se todos.SERVE CÓPIA DA PRESENTE COMO 

MANDADO/OFÍCIO.Barra do Bugres-MT, 06 de julho de 2018. João Filho de 

Almeida Portela Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 145427 Nr: 8084-56.2018.811.0008

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILSON NUNES DE ASSIS JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO JOSÉ LIPSCH - 

OAB:23.383/O

 I - Atendidos os requisitos legais e regulamentares, cumpra-se a carta 

precatória, servindo a cópia de mandado.

II – Para cumprimento do ato deprecado, designa-se o dia 09 de abril de 

2019, às 13:45 horas.

III – Intimem-se as testemunhas, bem como o Ministério Público.

 IV – Comunique-se ao Juízo Deprecante.

V – Não localizada a parte a ser ouvida em Juízo, providencie a imediata 

devolução.

Vl – Informado endereço noutra localidade, na forma do art. 355, §1º do 

CPP, encaminhe-se a missiva à Comarca informada, dado o caráter 

itinerante, comunicando-se ao Juízo Deprecante.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001195-06.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA S. DE SOUZA PIZOLOTTO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANE GUEDES CARDOSO OAB - MT10942/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO TARGINO (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte autora para 

manifestar-se acerca da certidão de trânsito em julgado . O processo está 

integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Maria Ap. 

Ramos Santana -Gestora Judiciária Substituta. Mat;3321.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000687-26.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ALCEU ANTONIO FURLAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Michele Juliana Noca OAB - MT0007622A (ADVOGADO(A))

SAULO ALMEIDA ALVES OAB - MT13615/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMERSON PEQUENO DE SOUZA - ME (REQUERIDO)

HDI SEGUROS S.A. (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes da 

sentença Id do documento 16805274 -Relatório dispensado, ex vi do artigo 

38 da Lei n. 9.099/95. DECIDO. Considerando a manifestação de vontade 

das partes exarada conjuntamente, HOMOLOGO, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o acordo judicial celebrado entre as partes, 

juntado no Id. 16548947. Em consequência, JULGO EXTINTO O PRESENTE 

FEITO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, III, b, do 

Código de Processo Civil e artigo 22, parágrafo único, da Lei 9.099/95. 

Sem custas e, oportunamente, ARQUIVE-SE, dando-se baixa na 

Distribuição. Publique-se.Intimem-se. CUMPRA-SE . O processo está 

integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Maria Ap. 

Ramos Santana -Gestora Judiciária Substituta. Mat;3321.
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Michele Juliana Noca OAB - MT0007622A (ADVOGADO(A))

SAULO ALMEIDA ALVES OAB - MT13615/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMERSON PEQUENO DE SOUZA - ME (REQUERIDO)
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O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes da 

sentença Id do documento 16805274 -Relatório dispensado, ex vi do artigo 

38 da Lei n. 9.099/95. DECIDO. Considerando a manifestação de vontade 

das partes exarada conjuntamente, HOMOLOGO, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o acordo judicial celebrado entre as partes, 

juntado no Id. 16548947. Em consequência, JULGO EXTINTO O PRESENTE 

FEITO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, III, b, do 

Código de Processo Civil e artigo 22, parágrafo único, da Lei 9.099/95. 

Sem custas e, oportunamente, ARQUIVE-SE, dando-se baixa na 

Distribuição. Publique-se.Intimem-se. CUMPRA-SE . O processo está 

integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Maria Ap. 

Ramos Santana -Gestora Judiciária Substituta. Mat;3321.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000687-26.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ALCEU ANTONIO FURLAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Michele Juliana Noca OAB - MT0007622A (ADVOGADO(A))

SAULO ALMEIDA ALVES OAB - MT13615/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMERSON PEQUENO DE SOUZA - ME (REQUERIDO)

HDI SEGUROS S.A. (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes da 

sentença Id do documento 16805274 -Relatório dispensado, ex vi do artigo 

38 da Lei n. 9.099/95. DECIDO. Considerando a manifestação de vontade 

das partes exarada conjuntamente, HOMOLOGO, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o acordo judicial celebrado entre as partes, 

juntado no Id. 16548947. Em consequência, JULGO EXTINTO O PRESENTE 

FEITO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, III, b, do 

Código de Processo Civil e artigo 22, parágrafo único, da Lei 9.099/95. 

Sem custas e, oportunamente, ARQUIVE-SE, dando-se baixa na 

Distribuição. Publique-se.Intimem-se. CUMPRA-SE . O processo está 

integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Maria Ap. 

Ramos Santana -Gestora Judiciária Substituta. Mat;3321.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000602-40.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

JESSE MARCELO CLAUDIO MACHADO & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL AUGUSTO DE BRITO OAB - MT0013631A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMERSON CANDIA (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes da 

sentença Id do documento 16805287 - Relatório dispensado, ex vi do 

artigo 38 da Lei n. 9.099/95. DECIDO. Considerando a manifestação de 

vontade das partes exarada conjuntamente, HOMOLOGO, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo judicial celebrado entre 
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as partes, juntado no Id. 15242397. Em consequência, JULGO EXTINTO O 

PRESENTE FEITO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 

487, III, b, do Código de Processo Civil e artigo 22, parágrafo único, da Lei 

9.099/95. Sem custas e, oportunamente, ARQUIVE-SE, dando-se baixa na 

Distribuição. Publique-se. Intimem-se. CUMPRA-SE. . O processo está 

integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Maria Ap. 

Ramos Santana -Gestora Judiciária Substituta. Mat;3321.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0500311-39.2014.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO LOPES DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO ALMEIDA ALVES OAB - MT13615/O-O (ADVOGADO(A))

Michele Juliana Noca OAB - MT0007622A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNIS MACHADO DA SILVEIRA OAB - MT0005752A-O (ADVOGADO(A))

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte requerida 

para manifestar-se no prazo de 05(cinco)Id do documento 16863042 “ . No 

Id. 16233716 juntou-se aos autos a composição entre as partes, 

pugnando pela homologação. Em que pese o pedido de homologação, 

determino a intimação do patrono da REQUERIDA para que se manifeste, 

no prazo de 05 (cinco) dias, considerando que não consta sua assinatura 

na minuta do referido acordo, nem mesmo de forma eletrônica, 

consignando que o silencio valera pela concordância. Decorrido o prazo, 

com ou sem manifestação, certifique e faça os autos conclusos. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. . O processo está integralmente 

disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Maria Ap. Ramos Santana 

-Gestora Judiciária Substituta. Mat;3321.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000423-09.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

JUNQUEIRA MATERIAIS E CONSTRUCAO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL AUGUSTO DE BRITO OAB - MT0013631A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ROBERTO OENNING DE JESUS (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte autora para 

tomar conhecimento da decisão id do documento 16870675 - Vistos etc. 

DEFIRO o pedido de suspensão do presente feito, formulado pelo auto no 

Id. 14470471. Assim, SUSPENDO o referido processo pelo prazo de trinta 

(30) dias.Fluído o mencionado lapso temporal, independentemente de novo 

despacho, INTIME-SE a parte autora a dizer o que for de seu interesse no 

prosseguimento processo, no prazo de quinze (15) dias, sob pena de 

extinção (art. 485, III, do CPC). CUMPRA-SE. . O processo está 

integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Maria Ap. 

Ramos Santana -Gestora Judiciária Substituta. Mat;3321.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000842-29.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CLAUDIA DE LIMA MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO GOMES DALLAZEM OAB - MT23411/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DO SOCORRO CONCEICAO MAXIMO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BARRA DO BUGRES JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL CARTA DE 

INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM. JUIZ DE 

DIREITO SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO PROCESSO n. 

1000842-29.2018.8.11.0008 Valor da causa: R$ 30.000,00 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: ANA CLAUDIA DE LIMA MELO 

Endereço: RUA ESPIRITO SANTO, 66, EM FRENTE A DISTRIBUIDORA DO 

GIL, CENTRO, NOVA OLÍMPIA - MT - CEP: 78370-000 POLO PASSIVO: 

Nome: MARIA DO SOCORRO CONCEICAO MAXIMO Endereço: Rua C, 

quadra 12, casa 4, Casa da Usina Itamarati, Rino, NOVA OLÍMPIA - MT - 

CEP: 78370-000 Senhor(a): ANA CLAUDIA DE LIMA MELO A presente 

carta, referente ao processo acima identificado, tem por finalidade A 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de polo ativo, para 

COMPARECER À AUDIÊNCIA REDESIGNADA, conforme despacho e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste documento. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação Sala: Audiência de conciliação 2 - J.E.C.C. B. DO BUGRES 

Data: 22/01/2019 Hora: 15:40. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não 

comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e recusando-se 

a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento pessoal, fica 

sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra 

ela alegados (art. 385, § 1º do CPC). 2. As eventuais justificativas de 

impossibilidade de comparecimento deverão ser apresentadas até a 

abertura da audiência, respondendo a parte que der causa ao adiamento 

pelas respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC). 3. As partes deverão 

se fazer acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, 

oportunidade em que será buscada a composição entre as partes. A 

ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a aplicação de 

multa, nos termos do §8º, ambos do art. 334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, 

s) citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. Barra do Bugres - MT, 11 de dezembro de 

2018. MARIA APARECIDA RAMOS SANTANA (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000573-24.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR DE SOUZA CONCEICAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL AUGUSTO DE BRITO OAB - MT0013631A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOTO CAMPO LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

REINALDO AMERICO ORTIGARA OAB - MT0009552A (ADVOGADO(A))

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte executada 

para efetuar o pagamento da dívida no valor de R$ 6.142,17, no prazo de 

15(quinze) Id do documento 16879044 - Vistos etc.Intime-se a parte 

executada MOTO CAMPO LTDA, na pessoa do seu responsável legal, em 

não possuindo intime-se pessoalmente, para que no prazo de quinze (15) 

dias efetue o pagamento da dívida no valor R$ 6.142,17, conforme planilha 

apresentada no Id. 16741087, devendo ser corrigidos até a data do 

pagamento, sob pena de não o fazendo ser acrescido de multa no 

percentual de dez por cento (artigo. 523, § 1º, do CPC).Decorrido o prazo 

de quinze dias sem notícia de pagamento, intime-se o exequente para que 

se manifeste no prazo de 15 (quinze) dias.Intimem-se. Cumpra-se. . O 
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processo está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Maria 

Ap. Ramos Santana -Gestora Judiciária Substituta. Mat;3321.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000353-26.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

SELMA RIBEIRO DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Michele Juliana Noca OAB - MT0007622A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO(A))

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

FAYROUZ MAHALA ARFOX OAB - MT0013033A-O (ADVOGADO(A))

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte executada 

para efetuar o pagamento da dívida no valor de R$ 10.579,19, no prazo de 

15(quinze) Id do documento 16879062 - Vistos etc. Intime-se a parte 

executada TELEFÔNICA BRASIL S/A, na pessoa do seu responsável legal, 

em não possuindo intime-se pessoalmente, para que no prazo de quinze 

(15) dias efetue o pagamento da dívida no valor R$ 10.579,19, conforme 

planilha apresentada no Id. 12532252, devendo ser corrigidos até a data 

do pagamento, sob pena de não o fazendo ser acrescido de multa no 

percentual de dez por cento (artigo. 523, § 1º, do CPC). Decorrido o prazo 

de quinze dias sem notícia de pagamento, intime-se o exequente para que 

se manifeste no prazo de 15 (quinze) dias. Intimem-se. Cumpra-se. . . O 

processo está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Maria 

Ap. Ramos Santana -Gestora Judiciária Substituta. Mat;3321.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000015-18.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE DA SILVA FLORENCIO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Michele Juliana Noca OAB - MT0007622A (ADVOGADO(A))

SAULO ALMEIDA ALVES OAB - MT13615/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte Requerente 

para manifestar-se sobre a petição juntados no Id Id. 

14898070/148980059, no prazo de 05 (cinco) . O processo está 

integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Maria Ap. 

Ramos Santana -Gestora Judiciária Substituta. Mat;3321.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000813-76.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

EZI NUNES DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JIZREEL ALVES GUIMARAES DE JESUS OAB - MT21770/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BARRA DO BUGRES JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL CARTA DE 

INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM. JUIZ DE 

DIREITO SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO PROCESSO n. 

1000813-76.2018.8.11.0008 Valor da causa: R$ 15.079,60 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: EZI NUNES DA COSTA 

Endereço: Rua Laurett, 28, Maracana, BARRA DO BUGRES - MT - CEP: 

78390-000 POLO PASSIVO: Nome: BANCO BRADESCO S.A. Endereço: 

BANCO BRADESCO, RUA BARÃO DE MELGAÇO 3475, CENTRO NORTE, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78005-908 Nome: COMPANHIA DE SEGUROS 

PREVIDENCIA DO SUL Endereço: RUA GENERAL CÂMARA, 230, andar 7 

ao 11, CENTRO HISTÓRICO, PORTO ALEGRE - RS - CEP: 90010-230 

Senhor(a): EZI NUNES DA COSTA A presente carta, referente ao 

processo acima identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, na qualidade de polo ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA 

REDESIGNADA, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis 

no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: Audiência de conciliação 2 

- J.E.C.C. B. DO BUGRES Data: 22/01/2019 Hora: 16:00. ADVERTÊNCIAS À 

PARTE: 1. Não comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e 

recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento 

pessoal, fica sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os 

fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do CPC). 2. As eventuais 

justificativas de impossibilidade de comparecimento deverão ser 

apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a parte que der 

causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC). 

3. As partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada a 

composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

Barra do Bugres - MT, 11 de dezembro de 2018. MARIA APARECIDA 

RAMOS SANTANA (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000505-40.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACKSON DOUGLAS BOABAID DE SOUZA OAB - MT20201/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES Processo nº: 

1000505-40.2018.8.11.0008 SENTENÇA Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C 

TUTELA ANTECIPADA aforada por MARIA JOSÉ OLIVEIRA, em desfavor 

do CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN – ADM. DE CONSÓRCIO LTDA, 

ambos devidamente qualificados nos autos, objetivando a entrega de 
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veículo ou valor proveniente de contemplação em consórcio, e a 

indenização por danos morais alegadamente sofridos. Sinteticamente, a 

requerente sustenta que adquiriu quotas consorciais junto à requerida, 

respondendo pela titularidade da quota 277-06 do grupo 90758, com prazo 

de 72 (setenta e dois) meses de duração, destacando-se que ao final 

receberia um veículo Volkswagen Gol Trendline, motor 1.6, ou o valor 

correspondente, afirmando que, quando contemplada, em outubro de 

2017, promoveu todas as diligências necessárias para que pudesse 

receber o valor que lhe é correspondente, todavia, apesar de várias 

tentativas não obteve êxito. Alega que em diversas ocasiões procurou a 

demandada, que sempre apresentava motivações diversificadas para 

negar o pedido da autora, até mesmo cobrando-lhe outros valores, pelo 

que a requerente, por si mesma, optou inclusive por quitar diversas 

parcelas vincendas, contudo, ainda assim, após 01 (um) ano desde a 

contemplação o veículo não fora entregue, pelo que requereu a imposição 

de obrigação de fazer à requerida, para que entregue o veículo e, ainda, 

sua condenação por abalo moral alegadamente sofrido. Recebida a inicial, 

o Juízo indeferiu o pedido de antecipação de tutela formulado pela parte 

requerente, realizando-se a citação da requerida na sequência, citação 

esta cumprida em 09/08/2018, conforme o aviso de recebimento de evento 

14784285, destacando-se, ainda, que mesmo citada com antecedência de 

11 (onze) dias, a requerida não compareceu à audiência de conciliação 

agendada para dia 20/08/2018, conforme documento do evento 14840287, 

pelo que a autora requereu julgamento antecipado da lide. A requerida não 

ofereceu contestação, contudo, posteriormente, no evento 14877074, 

manifestou-se a requerida afirmando a ilegalidade do ato citatório, 

sustentando que não fora observado, quando da citação, o prazo previsto 

pelo art. 334 do CPC, afirmando que deveria haver o prazo mínimo de 20 

(vinte) dias entre o ato citatório e a audiência de conciliação, ressaltando, 

ainda, que o aviso de recebimento somente foi juntado aos autos em 

16/08/2018, requerendo, com tais considerações, a redesignação da 

audiência de conciliação e o afastamento de eventual édito de revelia. 

Vieram-me os autos conclusos para deliberação. É o que merece registro. 

Isto posto, fundamento e decido. Inicialmente entendo imperioso ressaltar 

que a Súmula nº 19 da Turma Recursal Única do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso dispõe que o prazo necessário entre o ato 

citatório e a audiência de conciliação é de 48 (quarenta e oito) horas. 

SÚMULA 19: O prazo mínimo entre a citação e a realização da audiência 

de conciliação, instrução e julgamento é de 48 (quarenta e oito) horas. 

(Aprovada em 12/09/2017). Ressalte-se, também, que conforme 

disposição do Enunciado nº13 do FONAJE, os prazos processuais, no 

âmbito dos Juizados Especiais Cíveis contam-se não da juntada do 

documento de recebimento aos autos, mas sim, iniciam-se na data de 

efetiva ciência. Destaque-se que tais enunciados, embora não tenham 

força legislativa, são adotados pelo Judiciário Nacional, especialmente pelo 

CNJ. ENUNCIADO 13 – Os prazos processuais nos Juizados Especiais 

Cíveis, contam-se da data da intimação ou ciência do ato respectivo, e não 

da juntada do comprovante da intimação, observando-se as regras de 

contagem do CPC ou do Código Civil, conforme o caso (nova redação – 

XXI Encontro – Vitória/ES). (Grifei). Nestes termos, destaco, uma vez mais, 

que a demandada foi citada em 09/08/2018, conforme o aviso juntado ao 

evento 14784285, sendo certo que a audiência realizou-se apenas em 

20/08/2018 (evento 14840287), de sorte que não houve qualquer lesão ao 

devido processo legal, uma vez que ao procedimento dos Juizados 

Especiais não se aplicam, salvo em caso de disposição expressa ou 

omissão, os prazos do CPC, ainda assim com a ressalva de que somente 

aplicar-se-ão no que compatibilizarem-se com o princípio da celeridade, 

tão almejado no âmbito dos Juizados Especiais. Em continuidade, observo, 

perlustrando o feito, que além de deliberadamente não comparecer à 

audiência tempestivamente designada, a demandada ao invés de, ao 

menos, oferecer contestação tempestivamente, preferiu permanecer 

inerte e tentar obter outra audiência de conciliação e afastar os efeitos da 

revelia, utilizando-se para tal desiderato, de fundamentação legal que 

como de conhecimento geral não se aplicam ao procedimento em questão. 

Logo, à vista dos fatos em questão, medida adequada é rechaçar-se a 

pretensão deduzida pela requerida no petitório de evento 14877074, pelo 

que INDEFIRO O PEDIDO FORMULADO naquela manifestação e, 

considerando-se a ausência deliberada e injustificada na audiência de 

conciliação, DECRETO-LHE A REVELIA, nos termos do artigo 20 da Lei nº 

9.099/95. Versando o feito sobre matéria suficientemente demonstrada 

nos autos, mediante arcabouço probatório farto e capaz de formar o 

convencimento do Juízo, nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil, dispensando, destarte, maior dilação probatória, em 

observância aos princípios da celeridade processual e da razoável 

duração do processo, passo a julgar antecipadamente a lide. O processo 

está em ordem, não havendo nulidades a serem sanadas ou a serem 

reconhecidas ex officio. Todos os pressupostos processuais de 

desenvolvimento válido e regular do processo se fazem presentes, assim 

como as condições da ação, estando o feito apto a receber um julgamento 

com resolução de mérito. Conforme os autos, a requerente, consumidora, 

idosa, adquiriu junto à requerida a titularidade da quota consorcial nº 

277-06 do grupo 90758, com prazo de 72 (setenta e dois) meses de 

duração, destacando-se que ao final receberia um veículo Volkswagen 

Gol Trendline, motor 1.6, ou o valor correspondente. Contemplada em 

outubro de 2018, promoveu o necessário para receber o valor que lhe é 

devido, contudo a requerida impôs diversos empecilhos, não promovendo 

a entrega dos valores ou do veículo até o momento, sendo certo que a 

requerente, inclusive, viu-se obrigada a pagar valores além daqueles já 

pagos, pois a requerida afirmara que a demandante encontrava-se 

inadimplente. Uma das peculiaridades deste caso é a indiscutível relação 

de consumo existente entre os litigantes, conforme preleciona o art. 2º da 

Lei nº 8.078/90 (Código de Proteção e Defesa do Consumidor), devendo, 

destarte, ser o feito analisado à luz de tal ordenamento. Cabe salientar, 

antes de maiores considerações sobre o mérito, que a responsabilidade 

da empresa requerida é de natureza objetiva, nos termos do art. 14 da Lei 

Complementar 8.078/90, porquanto trata-se de risco inerente à atividade 

comercial desenvolvida. Importante relembrar-se que, na decisão que em 

que fora analisada a tutela de urgência, este Juízo determinou também a 

inversão do ônus probatório, ante a notável hipossuficiência demonstrada 

pela consumidora, quer em razão de seu grau de formação, quer em 

razão de sua idade, ao passo que a empresa requerida, administradora de 

consórcios nacionalmente conhecida, há muito exerce a atividade 

econômica desempenhada, detendo, por conseguinte, os mecanismos e 

documentos necessários para, querendo, contestar ou dissolver os 

argumentos trazidos pela parte autora, providência da qual não se 

desincumbiu; mais além, preferiu deliberadamente negligenciar este feito, 

sequer comparecendo à audiência de conciliação ou promovendo a 

defesa de mérito, ainda que ciente de que conforme a decisão de evento 

14182939, restara a seu encargo tal incumbência. Assim, como já 

anteriormente mencionado, deve, neste ponto, incidir a presunção de 

veracidade dos fatos articulados na inicial, conforme disposição do artigo 

20 da Lei nº 9.099/95, e digo somente a este ponto, qual seja, à 

recusa/morosidade imotivada em entregar o veículo ou o valor do 

consórcio à requerente, pois tal explanação encontra farto respaldo no 

arcabouço probatório produzido. No evento 14043462 consta a carta 

expedida pela requerida, dando ciência à requerente de que houvera sido 

contemplada no consórcio do qual participava. Já no evento 14043463, 

constam o boleto e o recibo de pagamento do valor de R$1.620,75 (mil 

seiscentos e vinte reais e setenta e cinco centavos), mencionados pela 

requerente como exigidos pela requerida no ato de comunicação da 

contemplação do consórcio. Por outro lado, ainda em consonância às 

alegações lançadas pela requerente em sua inicial, não há, efetivamente, 

qualquer justificativa para a não realização da entrega do veículo 

contemplado ou do valor correspondente depois de transcorrido lapso 

temporal de 01 (um) ano desde a data da contemplação, prazo este que 

se mostra absolutamente injustificado, especialmente diante do fato de que 

a requerente encontra-se rigorosamente adimplente frente às suas 

obrigações contratuais, prova que se extrai das cartas de quitação 

constantes dos eventos 14043478, 14043479 e 14043480, relativas 

respectivamente aos anos de 2015 a 2017. Em relação à pretensão 

indenizatória por danos morais, tenho que o fato extrapola a esfera do 

mero aborrecimento, na medida em que a Demandada, ciente de que não 

havia qualquer justificativa para tamanha morosidade na entrega do bem 

ou do valor com o qual a autora foi contemplada, simplesmente optou por 

não fazê-lo, permitindo que passado 01 (um) ano desde a contemplação, a 

consumidora, idosa, permanecesse até este momento sem obter o 

proveito econômico pelo qual pagou vultosa quantia à requerida. Assim, 

como consequência da própria renitência, a Requerida está obrigada a 

promover a reparação pleiteada. E tratando-se de afirmação de prejuízo 

extrapatrimonial, na esfera psíquica, é prescindível a prova do prejuízo em 

concreto, sendo certo que, "em relação à prova do dano moral, ela se 

torna desnecessária, pois a lesão em si já demonstra sua existência. É 

ilógico exigir a demonstração de algo imaterial; daquilo que habita a alma 

da pessoa. Exigir que o lesado prove seu dano moral equivale a uma 
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sentença de improcedência, no mais das vezes. Faz prova do dano moral 

o fato que o originou e não do dano propriamente dito, pois este é 

presumido" (TJMS - Apelação Cível nº 1000.064522-5 – Relator 

Excelentíssimo Desembargador HAMILTON CARLI - j. 23/06/2003). A 

indenização visada encontra respaldo na Constituição da República, em 

seu art. 5º, incisos V e X, bem como no Código Civil, art. 186 e 927,que 

disciplinam a reparação aos direitos da personalidade, tendo por finalidade 

compensar as consequências de sua violação. Fixadas essas premissas, 

e ante a impossibilidade de restabelecimento do estado anterior em relação 

ao dano extrapatrimonial verificado, a reparação deve se efetivar 

mediante compensação pecuniária, como forma de amenizar as sequelas 

correspondentes. Neste sentido: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C.C. 

OBRIGAÇÃO DE FAZER- INDENIZAÇÃO DEVIDA - DANO MORAL 

DECORRENTE DO ATRASO DE ENTREGA DE MERCADORIA - PRESUNÇÃO 

- VALOR ARBITRADO RAZOÁVEL- MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS 

UTILIZADOS NA DECISÃO – RECURSO IMPRÓVIDO (TJMS - 2ª Câmara 

Cível - Agravo Regimental nº 0058051-11.2011.8.12.0001 - Campo Grande 

– Relator Excelentíssimo Desembargador ATAPOÃ DA COSTA FELIZ - j. 

10/12/2013) E no que se relaciona à valoração da indenização, 

inquestionável que deve guardar correspondência com a gravidade 

objetiva do fato e do seu efeito lesivo, bem assim com as condições 

sociais e econômicas da vítima e do autor da ofensa. O objetivo primordial 

é o ajustamento equânime, segundo os critérios da razoabilidade e da 

proporcionalidade, devendo ser fixado num patamar que tenha o condão 

de reparar, ou ao menos amenizar o dano verificado, e em contrapartida, 

inibir o autor da conduta ilícita, evitando que volte a violar a legislação 

consumerista. Não é demais ressaltar que a espera de 01 (um) ano para a 

entrega de um produto de consórcio, quando o prazo estabelecido era de 

05 (cinco) dias para cumprimento da obrigação mostra-se absolutamente 

desarrazoada, sendo notório o abalo sentido pela consumidora, em razão 

da frustração e sentimento de impotência, afinal, idosa, limitou-se a ser 

ludibriada pela requerida em todo este tempo, até que, não suportando 

mais a morosidade injustificada, buscou apoio no Poder Judiciário. Ante o 

exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a 

pretensão inicial, com resolução de mérito, e de consequência DETERMINO 

à requerida à entrega da CARTA DE CRÉDITO com a qual a requerente foi 

contemplada em razão do consórcio adquirido, num prazo máximo de 15 

(quinze) dias, sob pena de imposição de multa diária de R$ 200,00 

(duzentos reais) limitados ao teto dos juizados e, ainda, CONDENO a 

requerida a indenizar a autora em R$4.000,00 (quatro mil reais), em razão 

do abalo moral suportado em decorrência a morosidade absolutamente 

injustificada na entrega dos bens devidos. Os valores relativos ao dano 

moral deverão ser corrigidos monetariamente a partir desta data até o dia 

do efetivo pagamento, nos termos da Súmula 362/STJ, acrescidos de juros 

legais contados da data limite para entrega dos bens conforme o contrato 

de consórcio havido, nos termos da Súmula 54/STJ Sem custas e 

honorários advocatícios, conforme art. 55 da Lei nº9.099/95. Aguarde-se 

o trânsito em julgado. Após, certifique-se e remetam-se os autos ao 

arquivo, com as baixas e anotações necessárias, especialmente 

observando-se a CNGC/MT. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Barra do Bugres/MT, 

11 de dezembro de 2018. Silvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz de Direito

Comarca de Campo Novo do Parecis

Diretoria do Fórum

Portaria

 PORTARIA Nº 078/2018-DF

 O Excelentíssimo Senhor Doutor PEDRO DAVI BENETII – MM. Juiz de 

Direito e Diretor do Foro desta Comarca de Campo Novo do Parecis, no 

uso de suas atribuições legais.

Considerando que a Servidora VALDENICE CÂNDIDA DA SILVA, Matricula 

4161, Técnica Judiciária designada Gestora Geral, lotada na Central de 

Administração do Fórum desta Comarca, estará usufruindo licença 

compensatórias no período de 28/01 a 01/02/2019 – 05 (cinco) dias.

 RESOLVE:

Art. 1º - DESIGNAR a servidora ANGELA CARLA EINIK, matricula 7703, 

Técnica Judiciária designada Gestora Administrativa 2, para exercer 

cumulativamente a função de Gestora Geral - PDA-FC, na Central de 

Administração do Fórum desta Comarca, no período de 28/01 a 01/02/2019 

– 05 (cinco) dias,

 durante o afastamento da titular.

Publique-se, registre-se e cumpra-se, remetendo-se cópia, com a 

Declaração de Parentesco e Declaração para fins de cumprimento da 

Resolução n. 156/2012-CNJ, ao Departamento de Recursos Humanos do 

Tribunal de Justiça.

Campo Novo do Parecis-MT, 11 de dezembro de 2018

 Pedro Davi Benetti

 Juiz de Direito e Diretor do Fórum

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000907-92.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE ANDRADINA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA ALVES DOS SANTOS OAB - SP252281 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSÉ HILTON VICENTE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS Ofício n.º 09/2018 Referência: Dados do 

processo: Processo: 1000907-92.2018.8.11.0050; Valor causa: $632.97; 

Espécie: CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261)/[Atos executórios, Diligências]. 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: MUNICÍPIO DE 

ANDRADINA Parte Ré: REQUERIDO: JOSÉ HILTON VICENTE Assunto: nº 

1501532-04.2016.8.26.0024 (vosso) Prezado Senhor: Em atenção a 

decisão do MM. Juiz de Direito da Primeira Vara desta Comarca, Dr. Pedro 

Davi Benetti, solicito a Vossa Excelência, que intime a parte requerente 

para que por meio de seu patrono constituído, para efetuar o pagamento 

de diligência do Sr. Oficial de Justiça, por meio do sistema CPD, cujo 

acesso se dá através do sítio eletrônico www.tjmt.jus.br - aba "Emissão 

de Guias Online", aportando-se aos autos o comprovante de pagamento a 

fim de que seja possibilitado o cumprimento do carta precatório para 

citação pelo(a) Sr.(a) Oficial de Justiça. CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, 

12 de novembro de 2018 Atenciosamente, MAYRA CORADI BRAGA 

Analista(a) Judiciário(a) EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) Comarca de 

Andradina - Foro de Andradina Tribunal de Justiça do Estado de São 

Paulo-SP SEDE DO 1ª VARA CÍVEL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS E 

INFORMAÇÕES: , Centro, CAMPO NOVO DO PARECIS - MT - CEP: 

78360-000 - TELEFONE: (65) 33822440

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 11962 Nr: 2079-14.2003.811.0050

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELSO PANASSOLO, RÉGIA DE DEUS PANASSOLO, 

IVAN ANTÔNIO PANAZZOLO, ROSELI BUNETTO PANAZZOLO, IVETE 

LOURDES PANAZZOLO, MARIO MARCIO DE ALMEIDA e SUA ESPOSA, 

CLAITON LUIZ PANAZZOLO, EUCLIDES EUDES PANAZZOLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSVALDO SANCHES ROMAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO EVANGELISTA DE ÁVILA 

- OAB:1823-B, VANESSA PELEGRINI - OAB:10059

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARTIDIANA A. BETONI SILVA - 

OAB:19.002/MT, FERNANDO CÉZAR SANTOS REIS - OAB:MT 22.096-O, 

FRANCISMAR SANCHES LOPES - OAB:1708-A, LUCIANO DE SALES - 

OAB:5911-B

 Por fim, assevero que não se pode alegar de violação ao princípio da não 

surpresa e previsibilidade das decisões judiciais, previsto no art. 10 do 

NCPC, pois o réu já fez tal alegação em contestação, tendo a parte autora 

tido a oportunidade de se manifestar por ocasião da impugnação à 

contestação e manifestações de fls. 47/53, 231/235, 575/580, 542/597 e 

599/606. Ante o exposto, tendo em vista que a área do litígio em questão 

encontra-se localizada no município de Nova Marilândia/MT, declino a 

competência para processar e julgar o feito para a Comarca de 

Arenápolis/MT, a qual possui competência territorial sobre aquele 
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município. P.I.C.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 94867 Nr: 4677-47.2017.811.0050

 AÇÃO: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ADELAINE PEREIRA PADILHA, Cpf: 

04153285196, Rg: 23084421, Filiação: Maria Madalena Pereira Souza 

Padilha e Adelar Ferreira Padilha, data de nascimento: 20/12/1990, 

brasileiro(a), natural de Juina-MT, solteiro(a), doméstica, Telefone 65 

99808 0027. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: EFETUAR A CITAÇÃO DA PARTE REQUERIDA de conformidade 

com o despacho abaixo transcrito e com a petição inicial, cuja(s) cópia(s) 

segue(m) anexa(s), como parte(s) integrante(s) deste mandado, bem 

como a INTIMAÇÃO para comparecer à audiência designada para 

23/01/2019, às 14:00 (horário de Mato Grosso), na qual será buscada a 

composição entre as partes, com a presença de seus advogados, nos 

termos do art. 334, § 8º do CPC de 2015. . DADOS DA AUDIÊNCIA: Outras 

que se realizará no dia 23/01/2019, às 14:00, no Edifício do Fórum, sito no 

endereço ao final indicado.

Resumo da Inicial: Trata-se de medida de proteção ajuizada pelo Ministério 

Público em favor dos menores W.J.P. de M., I.N.P.A. e P.H.P.S., filhos da 

requerida Adelaine Pereira Padilha, todos devidamente qualificados nos 

autos em epígrafe.

Despacho/Decisão: Código nº 94867DESPACHOVistos, etc.1.DESIGNO a 

audiência concentrada para o dia 23 de janeiro de 2018, às 

14h00min.2.INTIMEM-SE as partes.3.Ciência ao MP e a DPE.4.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Wangston Taigor 

Gomes de Moraes, digitei.

Campo Novo do Parecis, 05 de dezembro de 2018

Dilma Alves de Melo Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 71297 Nr: 9-04.2015.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCA RIBEIRO DA SILVA LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATIANI KERBER DIEL - 

OAB:21.492/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, a r. sentença de fls. 72/73 transitou em julgado sem 

interposição de recurso. Nada Mais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 65322 Nr: 3356-16.2013.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALVIAR ROTHER, EXTRA BANCO DE IMÓVEIS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO MAHON - 

OAB:6.363/MT, IVAN MOREIRA - OAB:81931- SP, JOÃO BATISTA 

ARAUJO BARBOSA - OAB:9847/MT, JULIANA DOS REIS SANTOS - 

OAB:13.479-B, MARCIO MONTENEGRO - OAB:15.329/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA CARINA UEHARA 

PAULA DE LARA - OAB:357020, CINARA CAMPOS CARNEIRO - 

OAB:8.521, DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - 

OAB:14690/O

 DESPACHO

Vistos, etc.

1. Vez que foi deferida na decisão de fls. 251 a produção de prova 

pericial, nomeando o Contador WELBER DE CARVALHO BATISTA, para 

realizar a perícia contábil a fim de apurar acerca da cumulação no contrato 

objeto da demanda.

2. Intime-se o requerido, para que apresente os contratos mencionados na 

escritura pública de confissão de dívida especificada às fls. 14/15, no 

prazo de 15(quinze) dias.

3. Com a juntada da escritura pública, intime-se o perito para que, no prazo 

de 5 (cinco) dias, apresente proposta de honorários e sobre a qual, digam 

as partes em igual prazo.

 4. Havendo concordância, proceda-se a parte autora o depósito no prazo 

de 10 (dez) dias, facultando às partes, desde já, nos termos do artigo 465, 

§ 1º inciso I e II do CPC, dentro 15 (quinze) dias, contados da intimação do 

despacho de nomeação do perito, indicar seus assistentes técnicos e 

apresentarem quesitos.

5. Efetuado o depósito dos honorários periciais, fica autorizado ao perito 

nomeado levantar 50% (cinquenta por cento) do valor depositado (art.465, 

§4º do CPC e art.504, §1º da CNGC).

6. Indicado pelo perito o dia e hora para o início dos trabalhos periciais, 

intimem-se as partes para conhecimento.

7. O laudo deverá ser apresentado no prazo de 30 (trinta) dias, contados 

a partir da data designada para o início dos trabalhos.

8. Com a juntada do laudo, manifestem-se as partes em 10 (dez) dias.

9. Intimem-se.

 10. Decorrido o prazo, façam os autos conclusos.

11. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 33047 Nr: 3086-31.2009.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOACIR JOLANDO NEVES, ÍTALO JORGE SILVEIRA 

LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON HEINZEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÍTALO JORGE SILVEIRA LEITE - 

OAB:10074-MT, JOACIR JOLANDO NEVES - OAB:3610/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO MICHELS DE 

OLIVEIRA - OAB:7300-B

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/2007/CGJ, impulsiono o presente a fim de que seja intimada a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, para que, querendo, se manifeste 

acerca da correspondência devolvida ás fls. 129/130, no prazo legal. 

Nada mais.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 97590 Nr: 962-60.2018.811.0050

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: 2ª VARA CÍVEL DE BARRA DO BUGRES/MT, 

MINISTERIO PUBLICO DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES- MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SALIM BOTELHO DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIDNEI GONÇALVES - 

OAB:2.933/MT

 ATA DE AUDIÊNCIA

 Audiência de Instrução

Dia 29 de novembro de 2018, às 16h52min.

Autos n°: 97590.

PRESENTES: O Juiz de Direito e o Representante do Ministério Público.

AUSENTES: A testemunha Edesio José Guedes de Lima.

OCORRÊNCIAS: Aberta a audiência, constatou-se a presença das 

pessoas acima mencionadas.

 DELIBERAÇÃO: Em seguida o MM. Juiz proferiu o seguinte DESPACHO: 

“VISTOS ETC... Considerando a certidão de f. 29, redesigno a audiência 

para o 13 de dezembro de 2018, às 15h00min para oitiva da testemunha 

Edesio José Guedes de Lima. Oficie-se ao Juízo Deprecante comunicando 
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a data designada para o ato. Intime-se. Saem os presentes intimados. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.” NADA MAIS, encerrou-se esta 

audiência, sendo que os presentes assinam a ata.

Pedro Davi Benetti

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Luiz Augusto Ferres Schimith

Promotor de Justiça

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 75532 Nr: 2460-02.2015.811.0050

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMRDSL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDA MARIA VIEIRA - 

OAB:16.718/MT, ROSIANA DA COSTA PAIM - OAB:OAB/MT 18.172

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, através dos patronos 

constituídos, para que no prazo de 05 dias, manifeste-se nos autos, 

ACERCA DO INTEIRO TOR DA CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA 

ACOSTADO EM FS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64389 Nr: 2415-66.2013.811.0050

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: 2ª VARA CÍVEL DE BARRA DO BUGRES/MT, BANCO 

BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORLANDO CALOI, EDENILSON JEFERSON 

CALOI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3.056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, através dos patronos 

constituídos, para que no prazo de 05 dias, manifeste-se nos autos, 

ACERCA DO INTEIRO TOR DA CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA 

ACOSTADO EM FS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64263 Nr: 2297-90.2013.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEILA SOLANGE DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ RIBAS DE ALMEIDA - 

OAB:, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3.056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, através dos patronos 

constituídos, para que no prazo de 05 dias, manifeste-se nos autos, 

ACERCA DO INTEIRO TOR DA CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA 

ACOSTADO EM FS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 90508 Nr: 2136-41.2017.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOC. DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C. Manoel de Sá Cereais Me, Clodoaldo Manoel 

De Sá

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARÇAL - 

OAB:13.311/MT, ELAINE ALVES MARÇAL - OAB:19.483/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, através dos patronos 

constituídos, para que no prazo de 05 dias, manifeste-se nos autos, 

ACERCA DO INTEIRO TOR DA CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA 

ACOSTADO EM FS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64374 Nr: 2401-82.2013.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIZABETE T. SOARES DE ANDRADE-ME, 

MILTON JOSÉ SOARES DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ RIBAS DE ALMEIDA - 

OAB:, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3.056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, através dos patronos 

constituídos, para que no prazo de 05 dias, manifeste-se nos autos, 

ACERCA DO INTEIRO TEOR DA CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA 

ACOSTADO EM FS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 70142 Nr: 3347-20.2014.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOC. DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALVARO SOUZA DA MOTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seu 

advogado para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos sobre o 

AR negativo acostado em fls., indicando o atual endereço da parte 

requerida E/OU requeira o que entender pertinente.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35171 Nr: 1960-09.2010.811.0050

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE MAURO ALMEIDA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 
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NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte ré, JOSE MAURO ALMEIDA DA 

SILVA, na pessoa de seu advogado para que, no prazo de 05 dias, 

manifeste-se nos autos sobre o cálculo de pena acostado em fls.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 72015 Nr: 384-05.2015.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UPL DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE INSUMOS 

AGROPECUÁRIOS S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRIPAR COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE 

DEFENSIVOS LTDA, LUIZ CESAR BORNELLO, ECSANDRO CARLOS BARP, 

FABIANE MARIA LANGER BARP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAUTO DO NASCIMENTO 

KANEYUKI - OAB:198.905/SP, JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - 

OAB:27141-SP, MARIA ROSEMAR BURATTI - OAB:16031-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR o advogado da parte autora, para que 

no prazo de 10 dias, se manifeste nos autos, comparecendo na Secretaria 

e retirando o presente edital para publicação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 98657 Nr: 1415-55.2018.811.0050

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANO FERNANDO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELOIZIO OLIVEIRA SILVA - 

OAB:21.011/MT

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte ré, FABIANO FERNANDO 

PEREIRA, na pessoa de seu advogado para que, no prazo de 05 dias, 

manifeste-se nos autos sobre o cálculo de pena acostado em fls.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63420 Nr: 1431-82.2013.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AERTON VARGAS GINDRI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A AG. DE 

RONDONÓPOLIS/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALDOREMA VIANA REGINATO - 

OAB:3500-B/MT, MIGUEL VIANA REGINATO - OAB:11662/MT, MOEMA 

VIANA REGINATO - OAB:12.023, RICARDO AUGUSTO MENDES SILVA - 

OAB:6.593/OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A/MT, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:16.691/A-MT, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:14.258-A/MT

 Autos nº 1431-82.2013.811.0050 (Código 63420)

Autor: Aerton Vargas Gindri

Requerido: Banco do Brasil S/A

Vistos.

Retifique-se a distribuição e autuação para constar a presente como 

cumprimento de sentença.

Intime-se a parte promovida/executada, por meio de seu procurador, para 

que, nos termos do art. 523 do CPC, realize o pagamento do débito, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Não ocorrendo pagamento voluntário, o débito será acrescido de multa de 

dez por cento e, também, de honorário de advogado de dez por cento (art. 

523, § 1º, CPC).

Decorrido o prazo sem o pagamento do valor devido, desde já, determino a 

expedição de mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de 

expropriação (art. 523, § 3º, CPC).

Consigna-se que, no ato da intimação, o executado ficará ciente que, 

transcorrido o prazo de 15 (quinze) dias sem o pagamento voluntário, 

independentemente de penhora ou nova intimação, iniciará, em igual prazo, 

ou seja, quinze dias, o prazo para apresentar impugnação ao cumprimento 

de sentença, nos termos do art. 525, caput , do CPC.

Cumpridas as determinações acima, intime-se a parte exequente para 

manifestar no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, certifique o tramite e retornem os autos conclusos.

Sem prejuízo, expeça-se ofício ao cartório respectivo determinando a 

baixa na hipoteca referente ao título de crédito respectivo.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63420 Nr: 1431-82.2013.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AERTON VARGAS GINDRI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A AG. DE 

RONDONÓPOLIS/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALDOREMA VIANA REGINATO - 

OAB:3500-B/MT, MIGUEL VIANA REGINATO - OAB:11662/MT, MOEMA 

VIANA REGINATO - OAB:12.023, RICARDO AUGUSTO MENDES SILVA - 

OAB:6.593/OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A/MT, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:16.691/A-MT, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:14.258-A/MT

 Vistos,

Compulsando os autos, verifico que inexiste óbice para o acolhimento do 

pedido levado a efeito pela parte exequente.

Outrossim, o art. 835 do CPC é claro ao estabelecer a ordem legal de 

preferência dos bens que deverão ser submetidos a constrição, de modo 

que torna viável a penhora de contas e ativos financeiros em nome do 

executado, conforme propugna o autor.

 Com efeito, DEFIRO o bloqueio do dinheiro em depósito ou aplicação 

financeira por meio do sistema Bacen-Jud, conforme requerido pelo 

exequente.

Os autos deverão permanecer em gabinete até a efetivação da medida.

Após, junte-se o resultado do protocolo de bloqueio.

Uma vez efetivada com sucesso a penhora, certifique-se e dê-se vista à 

parte executada, para que no prazo legal, querendo, ofereça embargos.

Na hipótese de não ser encontrado valor ou encontrado em valor mínimo, 

intime o exequente para manifestação, no prazo de 10 (dez) dias.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 66680 Nr: 704-89.2014.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LADI NOGUEIRA MOMESSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE MASSABKI RENSI - 

OAB:9311/MT, EDUARDO SOMMER DUTRA - OAB:21124, MAIRA 

GIOVANA LESCIUK PEREIRA - OAB:21.444-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON ELIAS SIEBERT - 

OAB:18.591-MT, PRISCILA SACARDI BIUDES RUBERT - OAB:7286

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR AS PARTES sobre o retorno dos autos 

da Instância Superior, requerendo o que entender pertinente, no prazo de 

15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 100459 Nr: 2259-05.2018.811.0050

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO FINANCIAMENTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IOVANDA ROCHA MEDRADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB: 9.948-A/MT, Jamil Alves de Souza - OAB:12880/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, por meio de seu 

procurador, para que efetue o pagamento de diligência do Sr. Oficial de 

Justiça, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá através do sítio 

eletrônico www.tjmt.jus.br - aba "Emissão de Guias Online", aportando-se 

aos autos o comprovante de pagamento a fim de que seja possibilitado o 

cumprimento do mandado pelo(a) Sr.(a) Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 72963 Nr: 921-98.2015.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PARECIS PRESTADORA DE SERVIÇOS ME, 

EDGA COSTA MACEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:12.560/MT, MARCELO ÁLVARO C. N. RIBEIRO - OAB:15.445/MT, 

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - OAB:5.308/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, por meio de seu 

procurador, para que efetue o pagamento de diligência do Sr. Oficial de 

Justiça, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá através do sítio 

eletrônico www.tjmt.jus.br - aba "Emissão de Guias Online", aportando-se 

aos autos o comprovante de pagamento a fim de que seja possibilitado o 

cumprimento do mandado pelo(a) Sr.(a) Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 72898 Nr: 898-55.2015.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIME CAMARGO NOGUEIRA, NILCE MINUSSI, 

MARCOS ROBERTO STEINBACH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:12.560/MT, MARCELO ÁLVARO C. N. RIBEIRO - OAB:15.445/MT, 

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - OAB:5.308/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, por meio de seu 

procurador, para que efetue o pagamento de diligência do Sr. Oficial de 

Justiça, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá através do sítio 

eletrônico www.tjmt.jus.br - aba "Emissão de Guias Online", aportando-se 

aos autos o comprovante de pagamento a fim de que seja possibilitado o 

cumprimento do mandado pelo(a) Sr.(a) Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 12884 Nr: 3003-25.2003.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BAYER CROPSCIENCE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS RAIMUNDO CASAGRANDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON DABUL POMPEU DE 

BARROS - OAB:3551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO VALENTE - 

OAB:8.116-B MT

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, por meio de seu 

procurador, para que efetue o pagamento de diligência do Sr. Oficial de 

Justiça, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá através do sítio 

eletrônico www.tjmt.jus.br - aba "Emissão de Guias Online", aportando-se 

aos autos o comprovante de pagamento a fim de que seja possibilitado o 

cumprimento do mandado pelo(a) Sr.(a) Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 71333 Nr: 24-70.2015.811.0050

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNA DAYANE ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte ré, BRUNA DAYANA ALVES 

DA SILVA, na pessoa de seu advogado para que, no prazo de 05 dias, 

manifeste-se nos autos sobre o cálculo de pena acostado em fls.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 99617 Nr: 1832-08.2018.811.0050

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEI NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLÁUCIO R. REIS 

CAPISTRANO - OAB:11617-B MT

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte ré, VANDERLEI NEVES, na 

pessoa de seu advogado para que, no prazo de 05 dias, manifeste-se nos 

autos sobre o cálculo de pena acostado em fls.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 104417 Nr: 3998-13.2018.811.0050

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARLOS FRANCISCO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELOIZIO OLIVEIRA SILVA - 

OAB:21.011/MT

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte ré, JOSE CARLOS FRANCISCO 

DA SILVA, na pessoa de seu advogado para que, no prazo de 05 dias, 

manifeste-se nos autos sobre o cálculo de pena acostado em fls.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 68441 Nr: 2185-87.2014.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISMAR SANCHES LOPES, LUCIANO DE SALES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISMAR SANCHES LOPES - 

OAB:1708-B, LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO LUIZ DA SILVA 

ROSA - OAB:18.099/MT

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte REQUERIDA, através dos 

patronos constituídos, para apresentação da impugnação estipulado no 

artigo 525 do Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 97419 Nr: 867-30.2018.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO LUPPI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARCA FOMENTO AGRÍCOLA S/A, FELIPE 

BITTENCOURT DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISMAR SANCHES LOPES - 

OAB:1708-A, SAMARA FAVETTI SASSAKI - OAB:23.855/ MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEAN PAUL HUNHOFF - 

OAB:5730-B, DOUGLAS LIRIA FERNANDES BRASIL - OAB:15322/O, 

JULIANA DE FATIMA LANI - OAB:16059/O

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seu 

procurador, para que no prazo legal, impugne a contestação apresentada 

nos autos em fls.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 101449 Nr: 2798-29.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISLENE DOS SANTOS, FABIANA MOTA DE 

OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, GLAUCIA MANSUR SCHIMITH - 

OAB:8161/MT, MAGALI FURTAK - OAB:7.790-MT, MARCIA 

CARVALHO FERREIRA DE SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição,

Intimem-se as partes para especificarem as provas que pretendem 

produzir, no prazo de quinze dias, sob pena de julgamento do feito no 

estado em que se encontra.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 78434 Nr: 4281-41.2015.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ MICKOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:MT- 14176-A, MARIA LUCÍLIA GOMES - 

OAB:5.835-A/MT, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - 

OAB:17.528/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista o julgamento dos embargos à execução, intime-se a parte 

exequente para, no prazo de 15 dias, manifestar-se em termos de 

prosseguimento da presente execução, indicando bens do devedor 

passíveis de penhora, sob pena de arquivamento dos autos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 79446 Nr: 518-95.2016.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAILSON CORREIA FLOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO ROBERTO MARTINS VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE MASSABKI RENSI - 

OAB:9311/MT, VANIA CAVALHEIRO MORAES RANZI - OAB:8477-A/ 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILTON DO PRADO GUNTHEN 

- OAB:3976/MT

 Vistos.

Defiro parcialmente o pedido formulado pela parte exequente, e, via de 

consequência, PROCEDA-SE a Gestora Judiciária as diligências 

necessárias para a elaboração da certidão de teor da decisão, nos termos 

do art. 517 do CPC, para as providencias cabíveis à parte autora para 

inscrição do nome do executado(a) no Serasa.

Às providências.

Comarca de Campo Verde

Decisão

NÚMERO ÚNICO/CIA: 0735610-22.2018.8.11.0051

VISTOS.

 Trata-se de pedido de concessão de licença-prêmio por assiduidade 

apresentado por Arnaldo João dos Anjos, Técnico Judiciário, matrícula 

4320, lotado n a Comarca de Campo Verde-MT, em relação ao quinquênio 

de 16/05/2011 a 16/05 .

 Depreende-se dos autos que no período incidente ao benefício requerido 

foi respeitado o disposto no artigo 110 da Lei complementar 04/90, não 

houve falta injustificada, bem como não há incidência de processo 

administrativo ou sindicância ao requerente, que atualmente está em pleno 

exercício de suas funções.

 É o relatório.

 Decido.

 O pedido está respaldado nos termos da Lei Complementar n.º 04 de 

15.10.1990, que dispõe os artigos 109 e 110, in verbis:

 “Art. 109. Após cada quinquênio ininterrupto de efetivo exercício no 

serviço público estadual, o servidor fará jus a 03 (três) meses de licença, 

a título de prêmio por assiduidade, com a remuneração do cargo efetivo 

(...)

 § 1° (...)

 § 2° É facultado ao servidor fracionar a licença de que trata este artigo 

em até 03 (três) parcelas, desde que defina previamente os meses para 

gozo da licença.

 Art. 110 Não se concederá licença-prêmio ao servidor que, no período 

aquisitivo:

 I - sofrer penalidade disciplinar de suspensão;

 II - afastar-se do cargo em virtude de:

 a) licença por motivo de doença em pessoa da família, sem remuneração;

 b) licença para tratar de interesses particulares;

 c) condenação a pena privativa de liberdade, por sentença definitiva;

 d) afastamento para acompanhar cônjuge ou companheiro.

 Parágrafo único As faltas injustificadas ao serviço retardarão a 

concessão da licença prevista neste artigo, na proporção de um mês para 

cada três faltas.”

 No presente caso, verifico que a requerente faz jus ao benefício, que 

preencheu o lapso temporal estabelecido no artigo 109, da Lei 

Complementar nº 04, de 15.10.90, bem como não incidiu em nenhuma das 

hipóteses previstas no artigo 110 da referida Lei, conforme certificado no 

processo.

 Pelo exposto, DEFIRO o pleito, para c onceder 03 (três) meses de 

licença-prêmio por assiduidade a o servidor Arnaldo João dos Anjos, 
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Técnico Judiciário, matrícula 4320, relativa ao quinquê nio 16/05/2011 a 

16/05/2016, condicionando o usufruto à conveniência do serviço.

 Publique-se.

 Comunique-se ao Departamento de Recursos Humanos, para anotações 

no Sistema de Gestão de Pessoas - SGP.

 Cumpra-se.

 Campo Verde, 10 de dezembro de 2018..

 CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMÕES

 Juíza de Direito Diretor a do Foro

1ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 79549 Nr: 53-54.2014.811.0051

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Samira Gabriela Geleski Ahmad Rajab

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Samir Andrighetto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lislaine Laurindo - 

OAB:8955-OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lislaine Laurindo - 

OAB:8955-OAB/MT

 Autos n° 53-54.2014.811.0051 - 79549

Cautelar

Decisão.

Vistos etc.

Como se sabe, os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão 

dos termos da decisão, nem à impugnação de sua fundamentação. Bem 

ao contrário, cabem os referidos embargos apenas quando diante de 

qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do NCPC:

“Art. 1.022 Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão 

judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o 

juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Parágrafo Único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos 

repetitivos ou incidente de assunto de competência aplicável ao caso sob 

julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.”

No caso dos autos, dúvida não há da omissão apontada pelo Embargante. 

Realmente, a sentença embargada deixou de considerar o pedido de 

justiça gratuita postulado.

 Diante do exposto, ACOLHO os presentes embargos declaratórios, para 

assim corrigir a sentença já prolatada, fazendo-se constar na parte 

dispositiva:

“CONDENO o Requerido ao pagamento das custas e dos honorários 

sucumbenciais desde logo arbitrados em R$ 4.173,30, na forma do item 

3.2, da tabela XI da Resolução 96/2007 da OAB/MT, mas de exigibilidade 

suspensa, dada a gratuidade.”

DETERMINO a renovação da intimação da sentença.

No mais, certificado o trânsito em julgado, arquive-se, com as baixas e 

anotações de estilo.

P.I.C.

 Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 29 de outubro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 77506 Nr: 2445-98.2013.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Concórdia Materiais para Construção e 

Madeiras Ltda, Sadi Althaus, Marcos Antonio Port

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Schcaira - OAB:OAB/MT 20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482/B

 Decido.Assim, DEIXO de conhecer da exceção de pré-executividade 

oposta pelos Executados. Ademais, nos termos do entendimento fixado 

pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento n o Resp. 664.078-SP 

DEIXO de fixar honorários advocatícios.Dessa forma, INTIME-SE o 

Exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, requeira o que de direito, 

sob pena de suspensão do feito.Não havendo manifestação, DETERMINO 

a suspensão do feito pelo prazo de um ano. ENCAMINHEM-SE os autos ao 

arquivo provisório, até ulterior manifestação das Partes, ou até o advento 

do prazo prescricional, iniciado a partir do encerramento do lapso de 

suspensão – art. 921, § 4º, do NCPC.No advento do prazo prescricional, 

nos termos do art. 921, § 5º, do NCPC, INTIMEM-SE as Partes para que no 

prazo de 15 (quinze) dias, requeiram o que de direito, devolvendo-me 

conclusos os autos para deliberação.Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o 

necessário.Campo Verde/MT, 27 de novembro de 2018.André Barbosa 

Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 74700 Nr: 3698-58.2012.811.0051

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SCC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LPdVL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maurytania Santos 

Bauermeister - OAB:MT 16.311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tânia Benedita Corrêa - 

OAB:OAB/MT 12.179

 Autos n° 3698-58.2012.811.0051 - 74700

Cumprimento de Sentença

Decisão.

Vistos etc.

Por meio do Sistema Bacenjud, DETERMINO a indisponibilidade de 

eventuais valores depositados em aplicações financeiras do Executado, 

limitada ao total da dívida.

Em sendo frutífera a providência, DETERMINO, desde logo, a conversão da 

indisponibilidade em penhora, independentemente de termo ou de auto, 

autorizando, por outro lado, o cancelamento da ordem quanto a eventual 

excesso.

A imediata conversão da indisponibilidade em penhora, embora contrária 

ao texto literal do art. 854, § 5º, do NCPC, permite que se atualizem 

financeiramente os valores atingidos, de modo que, ao final da arguição do 

§ 4º, do aludido artigo, a parte que deles se apropriar não suportaria 

aquele prejuízo que haveria se não se corrigisse a quantia bloqueada.

De todo o modo, cabe ao Executado, no prazo de 05 (cinco) dias, arguir 

qualquer das hipóteses do art. 854, § 3º, do NCPC. Na forma do § 2º do 

mesmo artigo, o Executado deverá ser intimado na pessoa de seu 

advogado, exceto se não houver constituído, caso em que a intimação 

será pessoal.

 Apresentada insurgência pelo Executado, em respeito aos artigos 7º e 

10, ambos do NCPC, INTIME-SE a Parte contrária para que se manifeste a 

respeito em igual prazo.

Após, imediatamente CONCLUSOS para deliberação.

Em sendo infrutífera a providência, INTIME-SE a Exequente, para que diga, 

inclusive sobre a pertinência da suspensão do feito.

Em não havendo manifestação no aludido prazo, DETERMINO a suspensão 

do feito pelo prazo de um ano. ENCAMINHEM-SE os autos ao arquivo 

provisório, até ulterior manifestação das Partes, ou até o advento do prazo 

prescricional de cinco anos, iniciado a partir do encerramento do lapso de 

suspensão – art. 921, § 4º NCPC.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 27 de novembro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 75561 Nr: 537-06.2013.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sueli Cristina Custódio
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Losango Promoções de Vendas Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maurytania Santos 

Bauermeister - OAB:MT 16.311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILSON SALES BELCHIOR - 

OAB:4215

 Autos n° 537-06.2013.811.0051 - 75561

Cumprimento de Sentença

Decisão.

Visto etc.

Da leitura dos autos, em especial do cálculo apresentado pela Exequente, 

nota-se o excesso apontado pelo Executado.

Com efeito, quando da confecção do cálculo, a Exequente fez incidir além 

de atualização pro-rate die, juros compostos sobre o valor devido, o que 

elevou consideravelmente o total final da dívida.

Assim, mostra-se razoável a adoção do cálculo confeccionado pelo 

Executado a fim de limitação da dívida, especialmente porque este foi 

realizado observando os padrões legais.

Isso posto, HOMOLOGO os cálculos apresentados pelo Executado.

EXPEÇA-SE alvará de levantamento de valores em favor da Exequente.

No mais, INTIMEM-SE as Partes para o que de direito.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

 Às providências.

Campo Verde/MT, 27 de novembro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 34248 Nr: 788-92.2011.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Daniel de Souza Fernandes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Trescinco Distribuidora de Automoveis Ltda, 

Wolkswagem do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Adaelsio da Cruz - 

OAB:8028-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agnaldo Kawasaki - 

OAB:3884/MT, Luiz Gonçalo da Silva - OAB:4265/MT, MÁRCIO 

NOVAES CAVALCANTI - OAB:90.604-SP, Thaís Galindo da Silva - 

OAB:13.148/MT

 Autos n° 788-92.2011.811.0051 - 34248Cumprimento de 

SentençaDecisão.Vistos etc.Logo, por consequência, DETERMINO a 

devolução dos valores bloqueados à conta corrente da referida 

Executada.No entanto, nada impede que se prossiga a execução em 

relação à Executada Volkswagem do Brasil S/A.Dessa forma, EXPEÇA-SE 

alvará de levantamento de valores em favor do Exequente. No mais, a fim 

de conferir prosseguimento ao feito, INTIME-SE o Exequente, na pessoa do 

ilustre Procurador constituído, para que indique bens disponíveis da 

Executada, em (10) dez dias, sob pena de suspensão do feito, na forma 

do art. 921, III, do NCPC.Em não havendo manifestação no aludido prazo, 

DETERMINO a suspensão do feito pelo prazo de um ano. ENCAMINHEM-SE 

os autos ao arquivo provisório, até ulterior manifestação das Partes, ou 

até o advento do prazo prescricional em cinco anos, iniciado a partir do 

encerramento do lapso de suspensão – art. 921, § 4º, NCPC.No advento 

do prazo prescricional, nos termos do art. 921, § 5º, do NCPC, INTIMEM-SE 

as Partes para que no prazo de 15 (quinze) dias, requeiram o que de 

direito, devolvendo-me conclusos os autos para deliberação.Cumpra-se. 

Intime-se. Expeça-se o necessário.Às providências.Campo Verde/MT, 28 

de novembro de 2018.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 81189 Nr: 1278-12.2014.811.0051

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: YFAB, BIFB, LFA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MSB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Telma Rachel Candil - 

OAB:10292-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482/B

 Após, imediatamente CONCLUSOS para deliberação.Em sendo infrutífera 

a providência SOLICITE-SE informações ao departamento de trânsito, por 

meio do Sistema Renajud, acerca da existência de veículos eventualmente 

cadastrados em nome do Executado.Em sendo o caso, DETERMINO, a 

indicação da restrição no cadastro do veículo, inclusive a de circulação, 

nomeando, desde logo, o Procurador do Exequente como 

Depositário.Caberá ao Exequente informar o local onde o veículo pode ser 

localizado, a fim de ultimar a penhora e permitir a remoção aos seus 

cuidados. Nessa hipótese, DETERMINO a pronta avaliação do bem, 

intimando-se as Partes para que se manifestem sobre o laudo 

correspondente.Infrutífera a providência, SOLICITEM-SE informações 

acerca da última declaração de rendas do Executado, pelo Sistema 

Infojud.Com a reposta, INTIME-SE o Exequente, na pessoa de seu ilustre 

Procurador, para que no prazo de 10 (dez) dias, indiquem bens 

disponíveis do Executado, sob pena de suspensão do feito, na forma do 

art. 921, III, do NCPC. Em não havendo manifestação no aludido prazo, 

DETERMINO a suspensão do feito pelo prazo de um ano. ENCAMINHEM-SE 

os autos ao arquivo provisório, até ulterior manifestação das Partes, ou 

até o advento do prazo prescricional, iniciado a partir do encerramento do 

lapso de suspensão – art. 921, § 4º, NCPC.No advento do prazo 

prescricional, nos termos do art. 921, § 5º, do NCPC, INTIMEM-SE as 

Partes para que no prazo de 15 (quinze) dias, requeiram o que de direito, 

devolvendo-me conclusos os autos para deliberação.Cumpra-se. 

Intime-se. Expeça-se o necessário.Às providências.Campo Verde/MT, 29 

de outubro de 2018.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 32525 Nr: 2641-73.2010.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alessandro Guirro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Verdes Campos Aviação Agrícola Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Adaelsio da Cruz - 

OAB:8028-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Décio José Tessaro - 

OAB:3.162-MT

 Autos n° 2641-73.2010.811.0051 - 32525

Execução

Decisão.

Vistos etc.

Afim de bem cumprir o disposto no art. 799, I, do NCPC, INTIME-SE o 

Exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, traga aos autos cópia 

atualizada da matrícula do imóvel que pretende adjudicação, sob pena de 

suspensão do feito.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 26 de novembro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 103440 Nr: 543-08.2016.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lourdes Funkler

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oi Móvel S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denner de Barros e 

Mascarenhas Barbosa - OAB:13.245-A

 Nos termos da legislação vigente, e considerando a prescindibilidade do 

Juízo de admissibilidade, em consonância com o artigo 1.010, § 1°, do 

NCPC, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A PARTE REQUERIDA, no prazo de 

15 (quinze) dias, apresentar contrarrazões ao recurso adesivo interposto 

pela parte autora, ficando desde já advertida acerca das considerações 

contidas no § 3° do citado artigo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 102306 Nr: 209-71.2016.811.0051

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Pupin, Adama Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO BATISTA FERREIRA - 

OAB:10962/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Hackmann 

Rodrigues - OAB:18660, Octavio Teixeira Brilhante Ustra - OAB:SP 

196.524

 Nos Termos da legislação vigente e do Provimento n° 56/2007 - CGJ, 

IMPULSIONO estes autos para a INTIMAÇÃO DO EMBARGANTE para 

manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto a impugnação e 

documentos apresentados pela embargada Adama Brasil S/A.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 14424 Nr: 351-27.2006.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cheminova Brasil Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Neuri Antonio Frozza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Umberto Luchesi - 

OAB:76458/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Duílio Piato Júnior - 

OAB:3719-MT

 nos termos da legislação vigente, impulsiono os presentes autos, para 

intimação da parte autora, no prazo de 15(quinze)dias, manifestar-se, 

requerendo o que entender de direito, tendo em vista o lapso temporal 

decorrido, sob pena de suspensão do feito.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 72452 Nr: 1440-75.2012.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sidney Aguiar, Mário José Aguiar, Isaura Bif 

Aguiar

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiúla Müller Koenig - 

OAB:22.165-A, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:PR/56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA INTIMAR 

O ADVOGADO DEMÉRCIO LUIZ GUENO, OAB 11482/B, PARA NO PRAZO 

DE 24 HORAS, DEVOLVER OS AUTOS, advertindo-a que decorrido o 

lapso temporal indicado, poderá incorrer em eventuais penalidades legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 107484 Nr: 1725-29.2016.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Arnold José Neumann, Lourdes Conceição Neumann

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jorge Barbosa Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daiane Cristina Fernandes 

Caetano - OAB:15.061, Paulo Robson Prati - OAB:13083/OAB/MT

 Nos Termos da legislação vigente e do Provimento n° 56/2007 - CGJ, 

IMPULSIONO estes autos para a INTIMAÇÃO INTIMAÇÃO DAS PARTES 

para que, no prazo comum de 15 (quinze) dias, digam sobre a nomeação, 

e apresentem seus próprios quesitos (art. 465, § 1º, do NCPC), devendo 

ainda a Parte Requerente dizer, no mesmo prazo, sobre o valor 

apresentado (art. 465, § 3º, do NCPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 29827 Nr: 3875-27.2009.811.0051

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Campo Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sementes Mariana Indústria e Comércio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcus Vinicius Gregório 

Mundim - OAB:14235

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, para devidos fins, que decorreu o prazo e a parte 

Executada não comprovou nos autos o pagamento da divida, razão pela 

qual, Impulsiono os autos para a parte Exequente, no prazo de 15 dias, 

indicar bens disponíveis da Executada, sob pena de suspensão do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 140187 Nr: 447-22.2018.811.0051

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Brusque do Xingu LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooprasu Cooperativa Agroindustrial

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiani Rocha Guedes - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

PARTE AUTORA, no prazo de 05 dias, manifestar-se sobre a certidão do 

Oficial de Justiça, devendo solicitar o que entender de direito, sob pena de 

devolução da missiva à Comarca de origem.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 141118 Nr: 893-25.2018.811.0051

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Augusto Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Guilherme F. Figueiredo 

Castro - OAB:OAB/MS 10.647

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que não houve a intimação do advogado da parte autora, 

tendo em vista a ausência de seu cadastro no Sistema Apolo, 

IMPULSIONO OS AUTOS para reiterar sua notificação, conforme despacho 

proferido em 16/02/2018, sob pena de devolução da missiva à Comarca de 

origem.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 127829 Nr: 4654-98.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edson Sávio Gonçalves de Arruda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HDI Seguros S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO os autos para INTIMAÇÃO 

DA PARTE REQUERENTE, para que no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifeste quanto a correspondência devolvida, requerendo o que 

entender de direito, para prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 133096 Nr: 7449-77.2017.811.0051

 AÇÃO: Produção Antecipada de Provas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rafael Lopes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial Ltda, Carlos Roberto 

Costa, Carlos Natanael Wanzeler, Lyvia Mara Campista Wanzer, James 

Mattew Merril

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINE BORGES CORDEIRO - 

OAB:20206/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos Termos da legislação vigente e do Provimento n° 56/2007 - CGJ, 

IMPULSIONO estes autos para a INTIMAÇÃO DO REQUERENTE para 

manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto às correspondências 

devolvidas sem encontrar os requeridos nos endereços informados nos 

autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 83021 Nr: 2599-82.2014.811.0051

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ari Jose Nedeff

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Louis Dreyfus Commodities Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandro Panosso - 

OAB:6136-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO CARRELO SILVA - 

OAB:6602

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO os autos para 

manifestação das partes no prazo de 5 (cinco) dias, quanto ao 

desaquivamento do feito, sob pena de retornar ao arquivo

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 109639 Nr: 2262-25.2016.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Supermercado Ponto Sul Ltda - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Santander S/A, Juliar Comércio 

Atacadista Ltda EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A

 Nos Termos da legislação vigente e do Provimento n° 56/2007 - CGJ, 

IMPULSIONO estes autos para a INTIMAÇÃO DO REQUERENTE para 

manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto a contestação e 

documentos apresentada pela requerida, conforme dispõe o art. 350 do 

novo Código de Processo Civil, bem como para, no mesmo prazo, 

manifestar quanto à correspondência devolvida do requerido Juliar 

Comércio Atacadista LTDA - EPP.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 141118 Nr: 893-25.2018.811.0051

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Augusto Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Guilherme F. Figueiredo 

Castro - OAB:OAB/MS 10.647

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Carta Precatória

Despacho.

Vistos etc.

INTIME-SE a Exequente para que, no prazo de 30 (trinta) dias, promova o 

recolhimento das custas necessárias ao recebimento e processamento da 

presente carta precatória.

Na inércia da Parte, DEVOLVA-SE, com as homenagens do Juízo.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 16 de fevereiro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 33341 Nr: 3460-10.2010.811.0051

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A, Unidade Regional de 

Reestruturação em Cuiabá

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anderson Sérgio dos Santos, Antonio César 

dos Santos, Rosemary Grandi dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDA CARINA UEHARA 

PAULA - OAB:21.387, CINARA CAMPOS CARNEIRO - OAB:8521/O, 

Dariel Elias de Souza - OAB:11.945-B, Juliana dos Reis Santos - 

OAB:13.479-B OAB/MT, Luiz Carlos Caceres - OAB:26.822-B, 

MARCELO SALVI - OAB:40989, William José de Araújo - 

OAB:3.928/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nádia Tayse Kuhnen Sulas - 

OAB:8658, Vagner Soares Sulas - OAB:8455/MT

 Nos Termos da legislação vigente e do Provimento n° 56/2007 - CGJ, 

IMPULSIONO estes autos para a INTIMAÇÃO DAS PARTES,no prazo de 15 

(quinze)dias, a fim de que informem se foi cumprido o acordo entabulado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 15541 Nr: 1463-31.2006.811.0051

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Unibanco - União de Bancos Brasileiros S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Alberto Cezar - ME, Luiz Alberto Cézar

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renato Chagas Corrêa da Silva 

- OAB:8184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Flavio Luciano Bauermeister 

- OAB:7328/B

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

PARTE AUTORA, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se acerca 

dasfls. 211/ 218, devendo requerer o que entender de direito para 

prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 18153 Nr: 119-78.2007.811.0051

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Campo Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elio Sierota

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivanor Antonio Kayser - 

OAB:8437/MT, Maria Vanderléia Aguiar - OAB:4417/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 119-78.2007.811.0051 - 18153

Execução Fiscal

Sentença.

Vistos etc.

Trata-se de execução fiscal na qual o Exequente informou a satisfação 

integral do débito.

É o relato do necessário. Decido.

Tendo em vista o pagamento integral da dívida, de rigor a extinção do feito.

Isso posto, DECLARO extinta a presente execução, na forma do art. 924, 

II, do Novo Código de Processo Civil.

Sem custas ou honorários.

Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, com as baixas e 

anotações de estilo.

P.I.C.

 Campo Verde/MT, 26 de novembro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 71500 Nr: 491-51.2012.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Jesus Borlink de Souza Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Luiza Amarante 

Kannebley - OAB:12.199-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos Termos da legislação vigente e do Provimento n° 56/2007 - CGJ, 

IMPULSIONO estes autos para a INTIMAÇÃO DAS PARTES acerca do 

RETORNO dos autos do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, requererem o que 

entenderem de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34810 Nr: 1349-19.2011.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Liamara Debastiani Romancini, Joubert Isaias 

Romancini, Debastiani & Romancini Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482/B, Evaldo Rezende Fernandes - OAB:3.610/MT

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os presentes autos para 

intimação das partes, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se acerca 

do retorno dos autos da Procuradoria Federal no Estado de Mato Grosso, 

requerendo o que entender de direito, sob pena arquivamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 79453 Nr: 4231-80.2013.811.0051

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Jesus da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, 

Espolio de Adão Souza da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marla Denilse Rheinheimer - 

OAB:12123/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marla Denilse Rheinheimer - 

OAB:12123/MT

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os presentes autos para 

intimação das partes, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se acerca 

do retorno dos autos da Procuradoria Federal no Estado de Mato Grosso, 

requerendo o que entender de direito, sob pena arquivamento.

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002055-38.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ZELIA SOARES NELARMINDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT0016773A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1002055-38.2018.8.11.0051 Previdenciário. Despacho. Vistos 

etc. De proêmio, diante do não comparecimento do instituto requerido em 

audiências neste juízo, o que obstará a tentativa de conciliação entre as 

partes e ocasionará o retardamento do feito, em homenagem ao princípio 

constitucional de duração razoável do processo, DETERMINO a CITAÇÃO 

da parte requerida, para contestar a presente ação, no prazo de 30 

(trinta) dias (art. 183, do NCPC), sob de pena de serem havidas como 

verdadeiras as alegações de fatos formuladas pela parte autora (art. 344, 

do NCPC). DEVERÁ atentar-se, ainda, para o disposto no art. 341, do 

NCPC. DEFIRO o pedido de justiça gratuita. Cumpra-se. Intime-se. 

Expeça-se o necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 6 de 

dezembro de 2018. André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002447-75.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ALINA GONCALINA DE CAMPOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KAROLINE BANHOS DO CARMO ONTIVEROS OAB - MT0011516A 

(ADVOGADO(A))

CLAUDIA REGINA OLIVEIRA SANTOS FERREIRA OAB - MT0010765A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

Outros Interessados:

GONÇALINA DO CARMO A. SANTOS (TESTEMUNHA)

GRAZIELE DOMINGOS DOS SANTOS (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1002447-75.2018.8.11.0051 Previdenciário. Despacho. Vistos 

etc. De início, RATIFICO todos os atos praticados anteriormente, e por 

conseguinte, determino o integral cumprimento da decisão de fls. 90, 

oportunidade em que NOMEIO como perita a Dra. SORAYA KAFFASHI 

SOARES CASTRO, CRM – MT 2311, que servirá independentemente de 

compromisso, devendo sua intimação ser encaminhada para a Rua Gaga 

Coutinho, bairro Áreas, Cuiabá/MT. CIENTIFIQUE a Sra. Perita que caso 

aceite o encargo fica desde já arbitrado para pagamento dos honorários 

periciais o valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), nos termos do 

art. 3º, §1º, da Resolução 558/2007 do Conselho da Justiça Federal, 

considerando a locomoção do perito a esta região, o valor médio de uma 

consulta, o tempo decorrente para a resposta dos quesitos apresentados 

e o grau de especialidade do expert. Tenho como descabida a 

diferenciação atinente ao valor dos honorários quando arbitrados por 

Juízes Federais ou por Juízes Estaduais em jurisdição delegada. 

INTIMEM-SE as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, indicarem 

assistente técnico (art. 465 do NCPC), bem como apresentarem quesitos. 

Escoado o prazo acima estabelecido, INTIME-SE a expert nomeada para 

designar data e local para realização da perícia, com antecedência mínima 

de 05 (cinco) dias (art. 466, § 2º, NCPC) devendo os envolvidos e os 

assistentes técnicos serem intimados do início dos trabalhos (art. 474, 

NCPC). DEVERÁ, também, a Sra. Perita responder os quesitos unificados 

constantes da Recomendação Conjunta 01/2015 do CNJ, bem como 

atentar-se para o disposto no art. 473, NCPC FIXO o prazo de 40 

(quarenta) dias para a realização da perícia médica. Com o aporte do 

referido laudo, INTIMEM-SE as partes para manifestação, no prazo de 15 

(quinze) dias, podendo o assistente técnico de cada uma das partes, em 

igual prazo, apresentar seu respectivo parecer (art. 477, §1º, NCPC). 

Após a apresentação do laudo e escoado o prazo para manifestação 

sobre o mesmo, EXPEÇA-SE Requisição de Pequeno Valor da importância 

referente aos honorários periciais, nos termos do art. 535 § 3º, II, do 

NCPC. A realização de ESTUDO PSICOSSOCIAL, razão pela qual NOMEIO 

a psicóloga e a assistente social credenciadas neste juízo. INTIMEM-SE as 

supramencionadas profissionais acerca da nomeação, bem como para 

designarem data e horário para a realização do estudo, o qual deverá ser 

entregue no prazo máximo de 40 (quarenta) dias. Com o aporte do referido 

laudo, INTIMEM-SE as partes para manifestação, no prazo de 15 (quinze) 

dias, podendo o assistente técnico de cada uma das partes, em igual 

prazo, apresentar seu respectivo parecer (art. 477, §1º, NCPC). 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Cumpra-se. Intime-se. 

Expeça-se o necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 7 de 

dezembro de 2018. André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002459-89.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO ARCEBI POMPEU DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO RODRIGO LIMA RODRIGUES OAB - MT22827/O (ADVOGADO(A))

MARIA LUIZA AMARANTE KANNEBLEY OAB - MT12199/B 

(ADVOGADO(A))

JAQUELINI RAMOS RODRIGUES OAB - MT0010509A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1002459-89.2018.8.11.0051 Previdenciário. Despacho. Vistos 

etc. De proêmio, diante do não comparecimento do instituto requerido em 

audiências neste juízo, o que obstará a tentativa de conciliação entre as 

partes e ocasionará o retardamento do feito, em homenagem ao princípio 

constitucional de duração razoável do processo, DETERMINO a CITAÇÃO 

da parte requerida, para contestar a presente ação, no prazo de 30 

(trinta) dias (art. 183, do NCPC), sob de pena de serem havidas como 

verdadeiras as alegações de fatos formuladas pela parte autora (art. 344, 

do NCPC). DEVERÁ atentar-se, ainda, para o disposto no art. 341, do 

NCPC. DEFIRO o pedido de justiça gratuita. Cumpra-se. Intime-se. 

Expeça-se o necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 7 de 

dezembro de 2018. André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002337-76.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

CHARLES ALEX SEGATO (EXEQUENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL LORENZZATTO OAB - MT20692-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE PUPIN E CIA LTDA. (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1002337-76.2018.8.11.0051 Execução. Despacho. Vistos etc. 

Vislumbra-se que a autora requer em sua exordial a concessão dos 

benefícios da justiça gratuita, sob o argumento de não possuir condições 

de arcar com o pagamento das custas do processo e honorários 

advocatícios. De elementar conhecimento que a Constituição Federal 

estabelece, em seu art. 5º, LXXIV, que "o Estado prestará assistência 

jurídica integral e gratuita aos que comprovarem falta de recursos". No 

mesmo sentido, dispõe o art. 98 do Novo Código de Processo Civil, in 

verbis: A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou es-trangeira, com 

insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais 

e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma 

da lei. Com efeito, da premissa legalmente estabelecida denota-se que é 

permitido ao juiz indeferir a gratuidade judiciária, ainda que não impugnada 

pela parte contrária, desde que a parte seja intimada para apresentar 

documentos que demonstrem sua hipossuficiência e estes revelem sua 

possibilidade de arcar com o pagamento das verbas processuais. Equivale 

dizer, a presunção conferida à declaração da parte requerente é juris 

tantum, devendo a questão da concessão ou não da justiça gratuita ser 

resolvida tendo em vista a realidade apresentada em cada caso concreto 

submetido à apreciação. De inteira pertinência ao tema versado 

colaciona-se o seguinte julgado proferido pela Quarta Turma do Superior 

Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DEFERIDO. 

AFASTADA SÚMULA 7/STJ NO CASO CONCRETO. RECURSO NÃO 

PROVIDO. 1. A jurisprudência firmada no âmbito desta eg. Corte de Justiça 

delineia que o benefício da assistência judiciária pode ser indeferido 

quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados 

aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica. 2. 

Não prevalece o indeferimento do pedido de justiça gratuita quando o 

Tribunal de origem o fizer porque o autor não acostou provas da 

necessidade do benefício. O art. 4º, § 1º, da Lei 1.060/50 traz a 

presunção juris tantum de que a pessoa física que pleiteia o benefício não 

possui condições de arcar com as despesas do processo sem 

comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Por isso, a princípio, 

basta o simples requerimento, sem nenhuma comprovação prévia, para 

que lhe seja concedida a assistência judiciária gratuita. 3. Agravo 

regimental não provido (STJ AgRg no AgRg no AREsp 711.411/MT, Rel. 

Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/03/2016, DJe 

17/03/2016). In casu, denota-se que o exequente se qualifica como sendo 

agricultor e pretende o recebimento de crédito na importância de R$ 

153.734,73 (cento e cinquenta e três mil e setecentos e trinta e quatro 

reais e setenta e três centavos), a demonstrar indícios da sua capacidade 

financeira. Diante do exposto, DETERMINO a intimação da parte exequente 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove sua hipossuficiência 

(art. 99, § 2º, do NCPC), sob pena de indeferimento, com fulcro no art. 

321, parágrafo único, do novo Código de Processo Civil. Cumpra-se. 

Intime-se. Expeça-se o necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 10 

de dezembro de 2018. André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000776-17.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL MARTINS DE SIQUEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO RODRIGO LIMA RODRIGUES OAB - MT22827/O (ADVOGADO(A))

MARIA LUIZA AMARANTE KANNEBLEY OAB - MT12199/B 

(ADVOGADO(A))

JAQUELINI RAMOS RODRIGUES OAB - MT0010509A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (RÉU)

 

INTIMAÇÃO Certifico e dou fé, que junto a seguir o Laudo Pericial. QUE 

intimo as partes para se manifestarem, no prazo de 15 (quinze) dias. É o 

que me cumpre. Campo Verde-MT, 11 de dezembro de 2018. assinado 

eletronicamente LEONÉSIO GONSALVES DE RESENDE Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000926-95.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

KATIA VALERIA SILVA MIRANDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO SOARES BONIFACIO OAB - MT0016001A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

INTIMAÇÃO Certifico e dou fé, que junto a seguir o Laudo Pericial. QUE 

intimo as partes para se manifestarem, no prazo de 15 (quinze) dias. É o 

que me cumpre. Campo Verde-MT, 11 de dezembro de 2018. assinado 

eletronicamente LEONÉSIO GONSALVES DE RESENDE Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000914-81.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA DIAS DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TELMA RACHEL CANDIL OAB - MT10292-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

CERTIDÃO Certifico e dou fé, que junto a seguir o Laudo Pericial. QUE 

intimo as partes para se manifestarem, no prazo de 15 (quinze) dias. É o 

que me cumpre. Campo Verde-MT, 11 de dezembro de 2018. assinado 

eletronicamente LEONÉSIO GONSALVES DE RESENDE Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000896-60.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

LOURDES BERNARD (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE SAYURI UEDA MIQUELOTI OAB - MT0008877A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

CERTIDÃO Certifico e dou fé, que junto a seguir o Laudo Pericial. QUE 

intimo as partes para se manifestarem, no prazo de 15 (quinze) dias. É o 

que me cumpre. Campo Verde-MT, 11 de dezembro de 2018. assinado 

eletronicamente LEONÉSIO GONSALVES DE RESENDE Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000813-44.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ANTONIO GOTTARDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA AMARANTE KANNEBLEY OAB - MT12199/B 

(ADVOGADO(A))

PAULO RODRIGO LIMA RODRIGUES OAB - MT22827/O (ADVOGADO(A))

JAQUELINI RAMOS RODRIGUES OAB - MT0010509A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (RÉU)

 

CERTIDÃO Certifico e dou fé, que junto a seguir o Laudo Pericial. QUE 

intimo as partes para se manifestarem, no prazo de 15 (quinze) dias. É o 

que me cumpre. Campo Verde-MT, 11 de dezembro de 2018. assinado 

eletronicamente LEONÉSIO GONSALVES DE RESENDE Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000551-94.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

CELIO ANTONIO BELOTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUELINI RAMOS RODRIGUES OAB - MT0010509A (ADVOGADO(A))

PAULO RODRIGO LIMA RODRIGUES OAB - MT22827/O (ADVOGADO(A))

MARIA LUIZA AMARANTE KANNEBLEY OAB - MT12199/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (RÉU)

 

CERTIDÃO Certifico e dou fé, que junto a seguir o Laudo Pericial. QUE 

intimo as partes para se manifestarem, no prazo de 15 (quinze) dias. É o 
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que me cumpre. Campo Verde-MT, 11 de dezembro de 2018. assinado 

eletronicamente LEONÉSIO GONSALVES DE RESENDE Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000791-83.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA GOMES MOREIRA TEIXEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUELINI RAMOS RODRIGUES OAB - MT0010509A (ADVOGADO(A))

PAULO RODRIGO LIMA RODRIGUES OAB - MT22827/O (ADVOGADO(A))

MARIA LUIZA AMARANTE KANNEBLEY OAB - MT12199/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (RÉU)

 

CERTIDÃO Certifico e dou fé, que junto a seguir o Laudo Pericial. QUE 

intimo as partes para se manifestarem, no prazo de 15 (quinze) dias. É o 

que me cumpre. Campo Verde-MT, 11 de dezembro de 2018. assinado 

eletronicamente LEONÉSIO GONSALVES DE RESENDE Gestor Judiciário

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002427-84.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO OLIVEIRA DUTRA OAB - SP292207 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLECIANA FERREIRA DE ARAUJO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1002427-84.2018.8.11.0051 Busca e apreensão. Decisão. 

Vistos etc. De início considerando que se encontram preenchidos os 

requisitos do art. 3º, do Decreto Lei nº 911, de 01.10.69, DEFIRO 

liminarmente a medida pleiteada, ressaltando a parte credora que a 

alienação do bem objeto da lide fica adstrita à citação da demandada e o 

transcurso do prazo de 05 (cinco) dias para purgar a mora, bem como a 

inexistência de ação ordinária, devidamente recebida e com trâmite normal, 

que vise à revisão do contrato referido na peça de ingresso, sob pena de 

aplicação de multa a ser fixada por este juízo. Por conseguinte, INTIME-SE 

a parte requerente para que efetue o recolhimento da diligência do Oficial 

de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias. Comprovado tal pagamento, 

EXECUTE-SE a liminar de busca e apreensão do bem descrito na inicial, 

com a faculdade prevista no art. 212, § 2º, do novo Código de Processo 

Civil, depositando-o nas mãos do representante legal da parte autora, que 

ficará como depositária fiel do bem. Na mesma ocasião, INDEPENDENTE de 

sua efetividade, CITE-SE a parte requerida, por mandado, para: a) em 05 

(cinco) dias PAGAR o saldo integral da dívida, acrescido de juros, 

correção monetária e custas judiciais (art. 3º, § 2º do Dec.-Lei 911/69), 

caso em que arbitro os honorários em 10% (dez por cento), sob pena de 

consolidação da propriedade do bem móvel objeto da alienação fiduciária 

(art. 3º, § 1º do Dec.-Lei 911/69); b) em 15 (quinze) dias APRESENTAR 

RESPOSTA, sob pena de revelia e confissão quanto à matéria de fato, 

sendo que tal resposta poderá ser apresentada ainda que a parte 

devedora tenha se utilizado da faculdade do § 2º, do art. 3º, do Dec.-Lei 

911/69 (STJ REsp 1321052/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS 

CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/08/2016, DJe 26/08/2016). 

DEVERÁ atentar-se, ainda, para o disposto no art. 341 do NCPC. 

EXPEÇA-SE o necessário para o cumprimento da decisão. LAVRE-SE o 

TERMO DE COMPROMISSO DE DEPOSITÁRIO FIEL do veículo, assim como 

auto circunstanciado sobre o seu estado de conservação. Cumpra-se. 

Intime-se. Expeça-se o necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 5 

de dezembro de 2018. André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001681-22.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON JOSE RIBEIRO OAB - SP150060 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDECI BUENO DE MORAES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1001681-22.2018.8.11.0051 Busca e apreensão Decisão. Vistos 

etc. De início considerando que se encontram preenchidos os requisitos 

do art. 3º, do Decreto Lei nº 911, de 01.10.69, DEFIRO liminarmente a 

medida pleiteada, ressaltando a parte credora que a alienação do bem 

objeto da lide fica adstrita à citação da demandada e o transcurso do 

prazo de 05 (cinco) dias para purgar a mora, bem como a inexistência de 

ação ordinária, devidamente recebida e com trâmite normal, que vise à 

revisão do contrato referido na peça de ingresso, sob pena de aplicação 

de multa a ser fixada por este juízo. Por conseguinte, INTIME-SE a parte 

requerente para que efetue o recolhimento da diligência do Oficial de 

Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias. Comprovado tal pagamento, 

EXECUTE-SE a liminar de busca e apreensão do bem descrito na inicial, 

com a faculdade prevista no art. 212, § 2º, do novo Código de Processo 

Civil, depositando-o nas mãos do representante legal da parte autora, que 

ficará como depositária fiel do bem. Na mesma ocasião, INDEPENDENTE de 

sua efetividade, CITE-SE a parte requerida, por mandado, para: a) em 05 

(cinco) dias PAGAR o saldo integral da dívida, acrescido de juros, 

correção monetária e custas judiciais (art. 3º, § 2º do Dec.-Lei 911/69), 

caso em que arbitro os honorários em 10% (dez por cento), sob pena de 

consolidação da propriedade do bem móvel objeto da alienação fiduciária 

(art. 3º, § 1º do Dec.-Lei 911/69); b) em 15 (quinze) dias APRESENTAR 

RESPOSTA, sob pena de revelia e confissão quanto à matéria de fato, 

sendo que tal resposta poderá ser apresentada ainda que a parte 

devedora tenha se utilizado da faculdade do § 2º, do art. 3º, do Dec.-Lei 

911/69 (STJ REsp 1321052/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS 

CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/08/2016, DJe 26/08/2016). 

DEVERÁ atentar-se, ainda, para o disposto no art. 341 do NCPC. 

EXPEÇA-SE o necessário para o cumprimento da decisão. LAVRE-SE o 

TERMO DE COMPROMISSO DE DEPOSITÁRIO FIEL do veículo, assim como 

auto circunstanciado sobre o seu estado de conservação. Cumpra-se. 

Intime-se. Expeça-se o necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 5 

de dezembro de 2018. André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002354-15.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WALDINEY GOMES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1002354-15.2018.8.11.0051 Busca e apreensão Decisão. Vistos 

etc. De início, antes de apreciar o pleito autoral, pertinente oportunizar a 

parte requerente a possibilidade de emendar sua inicial, a fim de sanar a 

irregularidade a seguir apontada. De elementar conhecimento que a toda 

causa deve ser atribuído um valor certo (art. 291, NCPC) e tal importância 

deve se aproximar o máximo possível do proveito econômico a ser obtido 

por meio da tutela jurisdicional. LUIZ GUILHERME MARINONI, SÉRGIO CRUZ 

ARENHART e DANIEL MITIDIERO prelecionam: 1. Valor certo. À causa 

posta em juízo deve ser dado um valor certo, ainda que não tenha 

conteúdo econômico imediato. Toda causa objeto de tutela jurisdicional 

deve ser valorada. A regra geral é que o valor da causa corresponde ao 

proveito econômico a ser obtido pelo demandante através da tutela 

jurisdicional (STJ, 1ª Turma, REsp 852.243/PR, rel. Min.José Delgado, j. 

19.09.2006, DJ 19.10.2006, p.261) (in Marinoni, Luiz Guilherme. Novo 

código de processo civil comentado/ Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz 

Arenhart, Daniel Mitidiero. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, 

p. 299) (destaquei). Na espécie, vislumbra-se que a instituição financeira 

almeja o recebimento de R$ 3.425,32 (três mil, quatrocentos e vinte e cinco 

reais e trinta e dois centavos). Todavia, dá à causa o valor de R$ 

19.424,16 (dezenove mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e dezesseis 

centavos), sem qualquer sustentáculo jurídico. Não se desconhece que 

em ações desta natureza o valor atribuído à causa corresponde ao 

quantum cobrado, o que não foi observado pela autora. Por fim, não se 

pode olvidar que a celeuma da correção de ofício do valor da causa foi 
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solucionada com o advento do Novo Código de Processo Civil, consoante 

se infere do art. 292, §3º do NCPC, in verbis: O juiz corrigirá, de ofício e 

por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde 

ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico 

perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento das 

custas correspondentes. NELSON NERY JUNIOR e ROSA MARIA DE 

ANDRADE NERY, com o brilhantismo que lhes é peculiar, dissertam: §3º: 5. 

Controle de ofício do valor da causa. O juiz tem o dever de zelar pelos 

requisitos dos CPC/1973 282 e 283 (CPC 319 e 320), entre os quais se 

encontra o valor da causa. Em razão disso, o juiz tem o poder-dever de 

determinar, de ofício, que seja regularizado o valor da causa, bem como 

recolhidas as custas judiciais complementares (cf. José Carlos Francisco. 

Valor da causa: natureza e controle judicial de ofício [Est. Delgado, p. 

307]). O CPC 292 não restringe a possibilidade de ser o valor da causa 

arbitrado de ofício à mera irregularidade na sua fixação, mas a estende 

também para casos em que o valor econômico não seja imediatamente 

aferido. Tendo em vista a necessidade de recolhimento das custas 

judiciais, o arbitramento a ser realizado pelo juiz deve ocorrer no início do 

processo, na avaliação da petição inicial (NERY JUNIOR, Nelson. NERY, 

Rosa Maria de Andrade. Comentários ao código de processo civil. 2ª 

tiragem. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 834). Assim, pertinente 

a alteração do valor dado à causa. Diante do exposto, DETERMINO a 

intimação da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, alterar o 

valor da causa, sob pena de extinção do processo, com fulcro no art. 321, 

parágrafo único, ambos do novo Código de Processo Civil. Cumpra-se. 

Intime-se. Expeça-se o necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 7 

de dezembro de 2018. André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Caroline Schneider Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 95447 Nr: 2518-02.2015.811.0051

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Denis Conceição de Amorim, Rondinei 

Figueiredo de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marciano Oliveira Monteiro - 

OAB:13.308/MT, Valdir Ariones Pimpinati Júnior - OAB:6145-B

 Executivo de Pena

Despacho.

Vistos etc.

Cuida-se de ação penal manejada em face de DENIS CONCEIÇÃO DE 

AMORIM e RONDINEI FIGUEIREDO DE SOUZA, ambos devidamente 

qualificados nos autos.

Após o regular decorrer da instrução criminal, sobreveio sentença de 

mérito, condenando o acusado a pena de 02 anos de reclusão, e 10 

dias-multa.

Os acusados passaram a cumprir sua reprimenda neste mesmo processo, 

com o comparecimento mensal para justificar suas atividades, 

apresentando o comprovante de pagamento dos dias-multa.

Ocorre que, também, fora expedida a competente guia de execução penal, 

originando os processos executivos de pena n° 5859-65.2017.811.0051 

(130212) – quanto ao condenado DENIS -, e n° 5860-50.2017.811.0051 

(130213) – quanto ao condenado RONDINEI -, os quais estão tramitando 

regularmente.

Desta forma, determino que sejam extraídas cópias dos comprovantes de 

comparecimento mensal dos recuperandos deste processo e desta 

decisão, translando-os para os processos executivos de pena 

supramencionados, a fim de evitar a DUPLICIDADE no cumprimento da 

pena por eles.

Em seguida, considerando a pena aplicada e todos termos de 

comparecimento, deverá ser certificado eventual cumprimento integral da 

reprimenda nos processos executivos de pena.

Por fim, não havendo mais nada a deliberar nesta ação penal, arquivem-se 

com as cautelas de estilo.

Ciência ao Ministério Público e a Defesa.

Às providências.

Campo Verde/MT, 20 de abril de 2018.

Caroline Schneider Guanaes Simões

Juíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002494-49.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO RODRIGUES MASSAI (REQUERENTE)

SONIA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR OAB - MT22367/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ ALBERTO CEZAR - ME (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente, na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à Audiência de Conciliação designada para o dia 19/02/2019, 

às 13h40min, na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de Campo 

Verde - MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento implicará em 

arquivamento e condenação nas custas processuais, nos termos da Lei. 

Everton Alves de Oliveira Jesus Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002497-04.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

CLEITON VEDOVATTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUARA EUGENIA PAIVA DE ALMEIDA AMARAL OAB - MT24549/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THYAGO REZENDE HOLPERT (REQUERIDO)

3R IMPORT SOLUTIONS LTDA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente, na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à Audiência de Conciliação designada para o dia19/02/2019, 

às 14h00, na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de Campo Verde - 

MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento implicará em 

arquivamento e condenação nas custas processuais, nos termos da Lei. 

Everton Alves de Oliveira Jesus Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002509-18.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

RAYANE APARECIDA FERNANDES SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente, na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à Audiência de Conciliação designada para o dia 19/02/2019, 

às 15h00, na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de Campo Verde - 

MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento implicará em 

arquivamento e condenação nas custas processuais, nos termos da Lei. 

Everton Alves de Oliveira Jesus Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002507-48.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte requerente, na pessoa de seu 

procurador, para comparecer à Audiência de Conciliação para o dia 

19/02/2018, Hora: 14h20, na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de 

Campo Verde - MT., com as advertências de praxe.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002508-33.2018.8.11.0051
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Parte(s) Polo Ativo:

DEIVIDI CELERI VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente, na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à Audiência de Conciliação designada para o dia 19/02/2019, 

às 14h40, na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de Campo Verde - 

MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento implicará em 

arquivamento e condenação nas custas processuais, nos termos da Lei. 

Everton Alves de Oliveira Jesus Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000715-93.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT0009150A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico que, considerando os 

princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade que regem os Juizados Especiais, impulsiono o feito, a fim de 

dar ciência às partes, do retorno dos autos da Turma Recursal. É o que 

me cumpre. EVERTON ALVES DE OLIVEIRA JESUS Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001129-57.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO DA SILVA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente, na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à Audiência de Conciliação designada para o dia 19/02/2019, 

às 15h40, na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de Campo Verde - 

MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento implicará em 

arquivamento e condenação nas custas processuais, nos termos da Lei. 

Everton Alves de Oliveira Jesus Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000658-41.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JOSADABE DA SILVA FONSECA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

QUELITA DA SILVA FONSECA OAB - MT21396/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico que, considerando os 

princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade que regem os Juizados Especiais, impulsiono o feito, a fim de 

dar ciência às partes, do retorno dos autos da Turma Recursal. É o que 

me cumpre. EVERTON ALVES DE OLIVEIRA JESUS Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001245-97.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ISAURA LIBORIO RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL LORENZZATTO OAB - MT20692-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico que, considerando os 

princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade que regem os Juizados Especiais, impulsiono o feito, a fim de 

dar ciência às partes, do retorno dos autos da Turma Recursal. É o que 

me cumpre. EVERTON ALVES DE OLIVEIRA JESUS Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000285-44.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSON LOPES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EZEQUIEL NUNES DE SOUSA OAB - MT0017633A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico que, considerando os 

princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade que regem os Juizados Especiais, impulsiono o feito, a fim de 

dar ciência às partes, do retorno dos autos da Turma Recursal. É o que 

me cumpre. EVERTON ALVES DE OLIVEIRA JESUS Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000594-65.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ANTONIA COSTA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADSON SOUZA NOBRE OAB - MT0015308A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico que, considerando os 

princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade que regem os Juizados Especiais, impulsiono o feito, a fim de 

dar ciência às partes, do retorno dos autos da Turma Recursal. É o que 

me cumpre. EVERTON ALVES DE OLIVEIRA JESUS Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010007-17.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEI GARCIA ZANOTTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA CAETANO BERNARDI OAB - MT0021013A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CNOVA COMÉRCIO ELETRÔNICO S/A - " PONTO FRIO " (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE OAB - MG0056543A-A 

(ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico que, considerando os 

princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade que regem os Juizados Especiais, impulsiono o feito, a fim de 

dar ciência às partes, do retorno dos autos da Turma Recursal. É o que 

me cumpre. EVERTON ALVES DE OLIVEIRA JESUS Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001815-49.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO JOSE VIEIRA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT0016773A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente, na pessoa de seu procurador, para 
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comparecer à Audiência de Conciliação designada para o dia 19/02/2019, 

às 16h20, na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de Campo Verde - 

MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento implicará em 

arquivamento e condenação nas custas processuais, nos termos da Lei. 

Everton Alves de Oliveira Jesus Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010063-84.2015.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO XAVIER DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NICOMEDES LINDOLFO FREITAS NETO OAB - MT0009277A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE CAMPO VERDE S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

ERLON CEZAR DO ESPIRITO SANTO (TESTEMUNHA)

LUCAS RODRIGO PAVINATO (TESTEMUNHA)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico que, considerando os 

princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade que regem os Juizados Especiais, impulsiono o feito, a fim de 

dar ciência às partes, do retorno dos autos da Turma Recursal. É o que 

me cumpre. EVERTON ALVES DE OLIVEIRA JESUS Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000437-92.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS GRACAS PEREIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT0016773A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico que, considerando os 

princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade que regem os Juizados Especiais, impulsiono o feito, a fim de 

dar ciência às partes, do retorno dos autos da Turma Recursal. É o que 

me cumpre. EVERTON ALVES DE OLIVEIRA JESUS Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010339-81.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

VILMA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN BOTELHO OAB - MT0017641A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico que, considerando os 

princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade que regem os Juizados Especiais, impulsiono o feito, a fim de 

dar ciência às partes, do retorno dos autos da Turma Recursal. É o que 

me cumpre. EVERTON ALVES DE OLIVEIRA JESUS Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000062-57.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON FLORENTINO RODRIGUES OAB - MT23287/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EBAZAR.COM.BR. LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN OAB - MT0020332S (ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico que, considerando os 

princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade que regem os Juizados Especiais, impulsiono o feito, a fim de 

dar ciência às partes, do retorno dos autos da Turma Recursal. É o que 

me cumpre. EVERTON ALVES DE OLIVEIRA JESUS Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8020020-12.2015.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MACKS MOREIRA DO PRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA ROVERSI OAB - MT0008072A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico que, considerando os 

princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade que regem os Juizados Especiais, impulsiono o feito, a fim de 

dar ciência às partes, do retorno dos autos da Turma Recursal. É o que 

me cumpre. EVERTON ALVES DE OLIVEIRA JESUS Analista Judiciário

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001129-57.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO DA SILVA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CAMPO VERDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO VERDE 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO REAL II, 

CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 CARTA DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO 

- AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES PROCESSO n. 

1001129-57.2018.8.11.0051 Valor da causa: R$ 10.693,50 ESPÉCIE: 

[DIREITO DO CONSUMIDOR, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

POLO ATIVO: Nome: PAULO SERGIO DA SILVA COSTA Endereço: Rua D, 

S/N, Qda 06 Lt 31, Santa Rosa, CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 

POLO PASSIVO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I Endereço: Rua Gomes de Carvalho, n°1195, 

4°andar, Vila Olímpia, SÃO PAULO - SP - CEP: 04.547-004 Senhor(a): 

Representante do FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I A presente carta, extraída dos autos da 

RECLAMAÇÃO supra-identificada, tem por finalidade a citação de Vossa 

Senhoria, por todo o conteúdo da petição inicial, que se encontra 

disponibilizado no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas, bem 

como a sua intimação para comparecer à audiência de conciliação 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: CAMPO VERDE 

- J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 19/02/2019 Hora: 15:40 , a ser 

realizada na sede do juízo, no endereço acima indicado. ADVERTÊNCIA: 1. 

Não comparecendo à audiência designada, presumir-se-ão verdadeiros os 

fatos alegados pela parte reclamante na petição inicial ou termo de 

reclamação, podendo ser proferida sentença de plano (artigos 20 e 23 da 

Lei nº 9.099/95). 2. Comparecendo a parte promovida, e não obtida a 

conciliação, deverá oferecer contestação, escrita ou oral, no prazo de 05 

(cinco) dias após a audiência de conciliação, sendo obrigatória, nas 

causas de valor superior a 20 salários mínimos, a presença de advogado. 

A ação poderá ser julgada antecipadamente, se for o caso, ou se 

proceder à audiência de instrução e julgamento. 3. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais CAMPO VERDE, 11 de dezembro de 2018. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 
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Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Comarca de Canarana

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 11012 Nr: 994-85.2005.811.0029

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HOSPITAL MATERNO INFANTIL CANARANA LTDA - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Rocha - OAB:3669-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria Helena dos Santos 

Souza - OAB:

 Vistos, etc.

 Defiro o pedido de indisponibilidade de bens objetivando informações 

acerca de bens passíveis de penhora da parte Executada.

Para tanto, assim dispõe o art. 185-A do CTN:

Art. 185-A: "Na hipótese de o devedor tributário, devidamente citado, não 

pagar nem apresentar bens à penhora no prazo legal e não forem 

encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de 

seus bens e direitos, comunicando a decisão, preferencialmente por meio 

eletrônico, aos órgãos e entidades que promovem registros de 

transferência de bens, especialmente ao registro público de imóveis e às 

autoridades supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, 

a fim de que, no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem 

judicial. (Incluído pela Lcp nº 118, de 2005).

Conforme decidido pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no julgamento 

do REsp nº 1377507/SP, sob o rito do art. 543-C do CPC/1973, tal medida 

dependerá da observância dos seguintes requisitos: citação do devedor; 

inexistência de pagamento ou apresentação de bens penhoráveis no 

prazo legal; e a não localização de bens, após o esgotamento das 

diligências realizadas pela exequente.

Com efeito, a respeito das diligências necessárias para a localização de 

bens penhoráveis, a jurisprudência firmou o entendimento no sentido de 

que o acionamento do BacenJud e a consulta ao Departamento Nacional 

ou Estadual de Trânsito (DENATRAN ou DETRAN), são medidas 

extrajudiciais indispensáveis e razoáveis a se exigir do Fisco para se 

concluir que houve o esgotamento de todos os meios à sua disposição.

Anoto, que o artigo 2º da Resolução nº 39/2014, do Conselho Nacional de 

Justiça, criou a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, para 

a comunicação da indisponibilidade de bens imóveis, que assim dispõem:

Art. 2º A Central Nacional de Indisponibilidade terá por finalidade a 

recepção e divulgação, aos usuários do sistema, das ordens de 

indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto , assim como 

direitos sobre imóveis indistintos , e a recepção de comunicações de 

levantamento das ordens de indisponibilidades nela cadastrada.

No caso dos autos, verifica-se que a Fazenda esgotou todos os meios à 

sua disposição a fim de obter informações sobre a localização de bens da 

parte executada (BACENJUD - fls. 187/189, 202, 283, INFOJUD - fls. 

205/273), devendo, portanto, ser determinada a aplicação do art. 185-A do 

CTN, até o limite do valor em execução.

Anoto que tal ato será praticado por solicitação através do sistema CNIB 

(Central Nacional de Indisponibilidade de Bens) e os autos aguardarão 

resposta no gabinete.

Em caso de resposta positiva, vista dos autos às partes.

Em resposta negativa, determino a suspensão do feito pelo prazo de 01 

(um) ano, dando-se baixa no relatório estatístico.

Não havendo manifestação, determino o arquivamento provisório dos 

autos pelo prazo de 05 (cinco) anos. Esgotado o prazo supra, 

encaminhem-se os autos a Fazenda Nacional, para que diga quanto à 

prescrição do crédito, na forma do art. 40, § 4º, da Lei das Execuções 

Fiscais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 62650 Nr: 2482-55.2017.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA PETROLINA BORGES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO GONÇALVES DA 

SILVEIRA - OAB:8.625-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Renove-se vista dos autos à parte autora para que se manifeste.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 45638 Nr: 1722-14.2014.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Avenilce Ferla, CLEONICE TERESINHA COPPETTI, 

Gelson Blass, EILIANE LOUZEIRO PERES, GEANICA NUNES ALMEIDA, 

IOMARQUES ALVES DE SOUZA, Leidiane Francisco Luz, Ivete Adelaide 

Silveira Chafes, JANAINA DECESARO OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Canarana - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AURENE CAMPOS DE SOUSA 

CARDOSO - OAB:18938/MT, DÉBORA SUZANA RAMOS DE MORAES 

ARMANDO - OAB:OAB/MT 15.874

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALTER CUSTÓDIO DA SILVA 

- OAB:OAB/MT 19.491

 Vistos,

 Defiro o pedido de dilação de prazo requerido pela parte autora (fls. 

1368).

 Assim, concedo o prazo de 30 (trinta) dias para manifestação acerca do 

laudo pericial.

 Intimem-se as partes.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 62977 Nr: 2687-84.2017.811.0029

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERNESTO BORTOLON JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS JOSÉ DE MORAIS, VANDERLEI 

ANTÔNIO DE MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aliciane Leticia Sulzbacher 

Lopes - OAB:18.321/MT, Eidilaine Carla Vilela Carrijo - OAB:OAB/MT 

23681-B, Leoveral Francisco Lopes - OAB:3.549 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TARCISIO CARDOSO TONHÁ - 

OAB:3573-B/MT

 Vistos,

 Intime-se a parte requerida para que manifeste-se quanto à petição de fls. 

499/503.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 20171 Nr: 932-06.2009.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espolio de Alberto Leopoldo Rutzen, Inge Rutzen

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lúcia Helena Rodrigues da 

Silva Bensi - OAB:4456/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carolina Pereira Tomé 

Wichoski - OAB:65.216/PR, JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - 

OAB:19.081-A/MT, Louise Rainer Pereira Gionedis - OAB:8.123/PR, 

SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:OAB/MT 14258-A

 Vistos,

 Intime-se a parte autora para manifestação quanto à petição de fls. 

539/571.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 45952 Nr: 1963-85.2014.811.0029

 AÇÃO: Imissão na Posse->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Décio Martignago

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agnes Schwartz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Carlos de Souza - 

OAB:3.608-B/MT, Melchior Fülber Caumo - OAB:9.918/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiza Cappellaro - 

OAB:20.864/MT

 Vistos, etc.

Trata-se de ação de imissão na posse movida por DÉCIO MARTIGNAGO 

em face de AGNES SCHWARTZ, ambos devidamente qualificados nos 

autos.

Nas fls. 133/136 as partes peticionaram informando que entabularam 

acordo, requerendo a homologação.

 No caso em tela, as partes estabeleceram as cláusulas e as condições 

do acordo que pretendem seja homologado.

O art. 840 do Código Civil estabelece que:

É lícito aos interessados prevenirem ou terminarem o litígio mediante 

concessões mútuas.

Verifica-se que anteriormente havia um litígio, que culminou com a 

propositura da presente ação.

Destarte, a homologação da avença, conforme já fora acordada, pode ser 

feita única e exclusivamente por sentença, para que se torne um título 

executivo judicial.

 No caso dos autos, as partes avençaram um acordo que colocou fim no 

litígio originário, não subsistindo mais a necessidade da participação do 

judiciário na solvência da demanda.

Portanto, a homologação do acordo é medida que se impõe e, acaso haja o 

seu descumprimento, caberá ao prejudicado requerer a continuidade 

sincrética do processo pela fase de cumprimento de sentença e/ou ajuizar 

o processo de execução cabível.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 842 do Código Civil, 

HOMOLOGO POR SENTENÇA, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o acordo de fl. 31 dos autos, mediante as condições nele 

estabelecidas.

 Em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com julgamento do 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b” do Código de 

Processo Civil, constituindo para todos os efeitos o título executivo judicial.

Custas e honorários conforme o entabulado entre as partes.

Após as anotações de praxe, arquive-se.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 58495 Nr: 39-34.2017.811.0029

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAUROZAN NUNES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Rocha - OAB:3669-A

 Vistos, etc.

Diante da petição de fls. 118, ABRA-SE vista dos autos ao Procurador 

constituído do Acusado para que se manifeste.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 57706 Nr: 2785-06.2016.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): N GOMES BARBOSA & CIA LTDA- ME, Nelson 

Schindler, NEY GOMES BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:12809, André Stuart Santos - OAB:10.637/MS, GUILHERME 

FREDERICO DE FIGUEIREDO CASTRO - OAB:OAB/MS 10.647, JOSÉ 

HENRIQUE DA SILVA VIGO - OAB:OAB/MS 11.751

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUILHERME LEITE RODRIGUES 

- OAB:20724-O/MT

 Vistos,

 Defiro o pedido de fls. 92.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 44105 Nr: 478-50.2014.811.0029

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos Gupy Serra Bargão Robalo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alcides Cecatto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dimitri Mello Minucci - OAB:, 

Luiz Aldani Nardão - OAB:MT. 9305

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lúcia Helena Rodrigues da 

Silva Bensi - OAB:4456/MT

 Vistos,

 Intimem-se as partes para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de arquivamento dos autos.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 26640 Nr: 508-90.2011.811.0029

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELI LAGASSE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco s/a de Ribeirão 

Cascalheira-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dimitri Mello Minucci - OAB:, 

Luiz Aldani Nardão - OAB:MT. 9305

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bernardo Rodrigues de 

Oliveira Castro - OAB:14.992-A MT, Evandro Cesar Alexandre dos 

Santos - OAB:13431-A/MT, Welton Magnone Oliveira dos Santos - 

OAB:14186/MT

 Vistos,

 Renove-se vista às partes para que se manifestem quanto ao teor da 

certidão de fls. 304/310.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 57325 Nr: 2607-57.2016.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leoveral Francisco Lopes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITACIR FACHIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aliciane Leticia Sulzbacher 

Lopes - OAB:18.321/MT, Eidilaine Carla Vilela Carrijo - OAB:OAB/MT 

23681-B, Leoveral Francisco Lopes - OAB:3.549 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandra Kelly Chaves 

Sbrissa - OAB:8963/MT, Carlos Santos - OAB:21.622/MT

 Vistos, etc.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 05 de fevereiro de 

2019 às 14hs30min (horário oficial do MT), momento em que será 
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procedido o depoimento pessoal das partes, bem como oitiva de 

testemunhas.

 Intimem-se as partes para que, querendo, tragam aos autos rol de 

testemunhas, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Considerando os artigos 334 e 455 do NCPC, determino que as eventuais 

testemunhas arroladas pelas partes, sejam intimadas na pessoa de seus 

Procuradores para compareceram à referida solenidade, exceto se o 

requerido for representado pela Defensoria Pública.

 Determino ainda, a intimação da própria parte autora na pessoa de Seu 

Procurador, com as advertências do art. 385, paragrafo 1º, c/c com o 

artigo 139, inciso VIII, todos do NCPC.

 Intime-se. Às providências. Cumpra-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 52947 Nr: 94-19.2016.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FATJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dimitri Mello Minucci - 

OAB:13215 /MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lúcia Helena Rodrigues da 

Silva Bensi - OAB:4456/MT

 Vistos,

 Proceda com as anotações pertinentes junto ao Sistema Apolo quanto ao 

novo causídico da parte requerente.

 Sem prejuízo, intime-se a parte requerida para manifestação quanto à 

petição e documentos de fls. 280/285.

Por fim, conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 11152 Nr: 1142-96.2005.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fertiverde Mato Grosso Comercio e Representações de 

Produtos Agropecuários Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO APARECIDO CINTRA, NELSON 

CINTRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cássio Bruno Barroso - 

OAB:17205-A, Roberto Antonio Sperotto - OAB:19.512/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO PAULO MORESCHI - 

OAB:OAB/MT 11.686, Leoveral Francisco Lopes - OAB:3.549 - B, 

RICARDO TURBINO NEVES - OAB:OAB/MT 12.454

 Vistos etc.

 Contra a decisão de fls. 626/628 o requerente interpôs recurso de agravo 

de instrumento com cópia juntada às fls. 635/646.

Decido.

 Em análise a questão decidida, concluo que não deve ser modificada, às 

razões do recurso, de forma que mantenho a decisão de fl. 626/628.

Aguarde-se pedido de eventuais informações, bem como a decisão do 

Agravo interposto.

 Às providências. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1856 Nr: 39-79.1990.811.0029

 AÇÃO: Atentado->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALVISSE BALDISSERA, TEREZINHA MARIA 

BALDISSERA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVETE ZIMMERMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Márcio Rogério Paris - 

OAB:7.526 MT, MARISTELA BALDISSERA - OAB:12480, Maristela 

Baldissera - OAB:12480/SC, TEREZINHA MARIA BALDISSERA - 

OAB:3706/SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUDEMAR QUINTINO DE 

OLIVEIRA - OAB:1388/MT, Maria Cecília Galbiatti de Oliveira - 

OAB:7814

 Tendo em vista o laudo de Inspeção de fls. 744/747, impulsiono os autos 

ás partes para apresentação de alegações finais, no prazo sucessivo e 

legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1851 Nr: 40-64.1990.811.0029

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WEBER WEBER & CIA LTDA., ALFREDO ZAMBOTI, 

MAURILIA BOTONI ZAMBOTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVETE ZIMMERMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Carlos de Souza - 

OAB:3.608-B/MT, JOÃO EVANGELISTA GONÇALVES - OAB:2006/MT, 

Maristela Baldissera - OAB:12480/SC, TEREZINHA MARIA 

BALDISSERA - OAB:3706/SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUDEMAR QUINTINO DE 

OLIVEIRA - OAB:1388/MT

 Tendo em vista o laudo de Inspeção de fls. 1241/1246, impulsiono os 

autos ás partes para apresentação de alegações finais, no prazo 

sucessivo e legal.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1000572-39.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

DALIRA DA SILVA NOGUEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AUGUSTO DUNCK (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA DESPACHO Processo: 1000572-39.2018.8.11.0029. 

AUTOR(A): DALIRA DA SILVA NOGUEIRA RÉU: AUGUSTO DUNCK Vistos. 

Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a 

inicial, apresentando a planta do imóvel, o memorial descritivo, a RT 

(anotação de responsabilidade técnica) do profissional que assina a 

planta, bem como a certidão do distribuidor acerca da existência ou não de 

ações possessórias com o bem usucapiendo como objeto, sob pena de 

indeferimento e conseguinte extinção do feito, nos termos do art. 485, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Intime-se. Cumpra-se. Canarana, 04 

de dezembro de 2018. Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1000548-11.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR OCCHI (AUTOR(A))

G. OCCHI TRANSPORTES - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI OAB - MT0004456A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA DECISÃO Processo: 1000548-11.2018.8.11.0029. AUTOR(A): 

G. OCCHI TRANSPORTES - EPP, GILMAR OCCHI RÉU: BANCO BRADESCO 

S.A. Vistos. Trata-se de embargos à execução em que a parte autora 

requer a gratuidade de justiça. Acerca deste pedido, não se pode 

pretender que o Estado assuma ônus da parte quando não evidenciada a 

necessidade real ou essa comprova/justifica a insuficiência necessária 

para a concessão do benefício da gratuidade, que não é amplo e absoluto. 

Portanto, possível condicionar a concessão da gratuidade à comprovação 

da miserabilidade jurídica afirmada, mormente se o conjunto dos autos faz, 

em princípio, presumir não se tratar de pessoa pobre e não caber ao 

Estado assumir despesas de quem tem condições de atendê-las, sob 

pena de impossibilidade de prover aquelas dos que realmente necessitam. 

O magistrado deve examinar a razoabilidade da concessão e, quando tiver 

fundadas razões para crer que a parte que pugna não se encontra no 

estado de miserabilidade declarado, indeferir, uma vez que a declaração 

de pobreza prevista no art. 4º da Lei n. 1.060/50 implica presunção 
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relativa e o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido se 

houver nos autos elementos capazes de afastá-la. Não obstante afirme os 

embargantes serem hipossuficientes, ausente nos autos, elementos aptos 

a demonstrar a necessidade. Isso porque, além de terem constituído 

advogado particular, discutem a execução de avultoso valor, o que 

pressupõe que possuem condições de arcar com as custas e taxas 

judiciárias. Acerca da temática, veja-se o entendimento deste tribunal: 

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO - 

PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDO – HIPOSSUFICIÊNCIA 

QUE NÃO ENCONTRA RESSONÂNCIA NOS ELEMENTOS DOS PRÓPRIOS 

AUTOS – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDOI - Embora a 

pessoa física não encontre maiores embaraços para a obtenção da 

assistência judiciária, a concessão da benesse não está adstrita apenas à 

afirmação da própria hipossuficiência pelo postulante, mas sim, também 

varia conforme o livre convencimento motivado do julgador. II - Nada 

convence do contrário, pois, além de ostentarem a condição de 

produtores rurais, a própria natureza da demanda milita em face dos 

agravantes. Isso porque, pretendem por meio dos Embargos à Execução, 

manejado por ele, proveito econômico estimado em R$ 120.000,00 (cento e 

vinte e mil reais), de modo que, o indeferimento da benesse é medida que 

se impõe. III - Não bastasse, além da inexistência de qualquer prova das 

despesas dos requerentes, não se verifica, igualmente, nenhum 

documento que prove a hipossuficiência alegada e a impossibilidade de 

recolherem as custas processuais exigidas. (SERLY MARCONDES 

ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/07/2018, 

Publicado no DJE 26/07/2018) Isto posto, INDEFIRO o pedido de concessão 

de justiça gratuita, pelo que determino a intimação dos embargantes para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, trazer aos autos as respectivas guias de 

recolhimento das custas judiciais, sob pena de extinção do feito, nos 

termos do artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil. Transcorrido o 

prazo assinalado, sem recolhimento das custas, certifique-se e 

conclusos. Às providências. Intime-se. Cumpra-se. Canarana, 23 de 

novembro de 2018. Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000539-49.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

MARLISE CARMEN DIETER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HYAGO SANTANA FERREIRA OAB - MT20268/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO ROGERIO MARTINS DE ARAUJO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA DECISÃO Processo: 1000539-49.2018.8.11.0029. 

REQUERENTE: MARLISE CARMEN DIETER REQUERIDO: PAULO ROGERIO 

MARTINS DE ARAUJO Vistos. Trata-se de ação de resolução contratual, 

com pedido de restituição de quantias pagas, indenização e danos morais, 

em que parte autora pugna pela gratuidade de justiça. Acerca deste 

pedido, não se pode pretender que o Estado assuma ônus da parte 

quando não evidenciada a necessidade real ou essa comprova/justifica a 

insuficiência necessária para a concessão do benefício da gratuidade, 

que não é amplo e absoluto. Portanto, possível condicionar a concessão 

da gratuidade à comprovação da miserabilidade jurídica afirmada, 

mormente se o conjunto dos autos faz, em princípio, presumir não se tratar 

de pessoa pobre e não caber ao Estado assumir despesas de quem tem 

condições de atendê-las, sob pena de impossibilidade de prover aquelas 

dos que realmente necessitam. O magistrado deve examinar a 

razoabilidade da concessão e, quando tiver fundadas razões para crer 

que a parte que pugna não se encontra no estado de miserabilidade 

declarado, indeferir, uma vez que a declaração de pobreza prevista no 

art. 4º da Lei n. 1.060/50 implica presunção relativa e o pedido de 

assistência judiciária gratuita pode ser indeferido se houver nos autos 

elementos capazes de afastá-la. Não obstante afirme a requerente ser 

hipossuficiente, ausente nos autos, elementos aptos a demonstrar a 

necessidade. Isso porque, além de ter constituído advogado particular, 

discute a resolução contratual de vulto considerável, o que pressupõe que 

possui condições de arcar com as custas e taxas judiciárias. Conforme 

bem prevê o Tribunal de Justiça deste estado o Estado prestará 

assistência jurídica integral e gratuita, nos termos do artigo 5º, LXXIV da 

Constituição Federal, aos que comprovarem insuficiência de recurso. Se 

as circunstâncias apresentadas pelo agravante não evidenciam a falta de 

condições financeiras de arcar com os custos processuais, a benesse 

legal de gratuidade da justiça há de ser indeferida. (NILZA MARIA 

PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 27/03/2018, Publicado no DJE 03/04/2018) Isto posto, INDEFIRO 

o pedido de concessão de justiça gratuita, pelo que determino a intimação 

da requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias trazer aos autos as 

respectivas guias de recolhimento das custas judiciais, bem como, juntar 

aos autos cópia da certidão de casamento, sob pena de extinção do feito, 

nos termos do artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Transcorrido o prazo assinalado, sem recolhimento das custas, 

certifique-se e conclusos. Com a juntada do comprovante de referido 

pagamento e da cópia de comprovante do matrimônio, retornem os autos 

para análise da inicial. Às providências. Intime-se. Cumpra-se. Canarana, 

23 de novembro de 2018. Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000328-13.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO BENSI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI OAB - MT0004456A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSORCIO ALUMINI- ICSK-FJEPC (RÉU)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de INTIMAR o advogado do 

polo ativo, acerca da devolução da correspondência ID. 16999442, para 

informar o atual endereço do Requerido ou requerendo o que entender de 

direito.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000256-26.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

AUGUSTO CARLOS NIEDERMAYER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO ROGERIO PARIS OAB - MT0007526A (ADVOGADO(A))

WISAMARA OLIVEIRA DA SILVA OAB - MT20060/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE GAUCHA DO NORTE (REQUERIDO)

 

Segue o Termo de Sessão de Conciliação em PDF.

Citação

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000585-38.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

JOVANDO PINTO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELA MARIA MARTINI OAB - MT0017796S (ADVOGADO(A))

LUIZA CAPPELARO OAB - GO0029746A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PROCURADORIA-GERAL FEDERAL (RÉU)

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA DECISÃO Processo: 1000585-38.2018.8.11.0029. AUTOR(A): 

JOVANDO PINTO DA SILVA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos. Trata-se de ação de restabelecimento e auxílio doença ou 

aposentadoria com pedido de antecipação de tutela em que JOVANDO 

PINTO DA SILVA move em face INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS, requerente, em tutela de urgência, a antecipação da tutela 

pretendida. É o relatório. Decido. Recebo a exordial. i. Gratuidade de 

Justiça Presentes os pressupostos, DEFIRO à autora os benefícios da 

gratuidade da justiça, concedendo-lhe as isenções previstas na Lei n.º 

1.060/50. Poderá, entretanto, este juízo, revogar essa concessão em 

qualquer fase do processo, se for constatada a inveracidade dos fatos 

alegados pelo necessitado. ii. Tutela de Urgência Satisfativa Por se tratar 

de tutela de urgência com antecipação de efeitos, tem-se a tutela de 

urgência satisfativa, a qual necessita da demonstração da probabilidade 

do direito (“fumus boni iuris”) e do perigo de dano ou risco ao resultado 

final (“periculum in mora”), nos termos do art. 300, CPC. Art. 300. A tutela 

de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 
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probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. No que conserve à probabilidade do direito, deve-se observar a 

verossimilhança fática, ou veja, a verdade provável sobre os fatos e a 

plausibilidade jurídica, mediante a verificação da subsunção dos fatos ao 

direito invocado. Diferentemente do que - por uma análise meramente 

semântica - pode parecer, a verossimilhança não é o que se apresenta 

semelhante à verdade, mas sim o que se pode inferir sobre a base 

corroborativa do que já consta nos autos como elementos de prova. 

Noutras palavras, somente teria o atributo da verossimilitude as alegações 

que contivessem em seu bojo o necessário nexo com os elementos de 

prova já anteriormente produzidos. O juízo de verossimilhança é aquele 

que permite chegar a uma verdade provável sobre os fatos ou, no dizer 

de Bedaque, um “elevado grau de probabilidade da versão apresentada 

pelo autor” (BEDAQUE, José dos Santos. Tutela Cautelar e Tutela 

Antecipada: Tutelas Sumárias de Urgência, 3 ed., 2003, p. 336). O perigo 

da demora, a tutela de urgência se justifica por haver perigo de dano 

concreto, atual e grave, que tenha aptidão de impedir a fruição do direito, 

além da necessidade do dano ser irreparável ou de difícil reparação. 

Tendo o legislador expressamente exigido, para a antecipação dos efeitos 

da tutela, que haja prova inequívoca, evidentemente que as meras 

alegações da parte, por mais relevantes que sejam, não tem o condão de 

permitir o provimento de uma decisão em desrespeito ao contraditório 

diferido. Se não bastasse somente a exigência de prova inequívoca do 

alegado, ainda exige o diploma adjetivo pátrio que o julgador se convença 

da verossimilhança das alegações. No caso em tela, a probabilidade do 

direito encontra-se presente, no que concerne à existência de 

enfermidades sofridas pelo requerente, conforme se infere os 

documentos juntados em Id. 16823022. No entanto, o laudo médico de Id. 

16823016 não estabeleceu qualquer nexo de causalidade entre a 

incapacidade laboral e as enfermidades indicadas, de modo que, quanto a 

esse requisito, não se encontram presentes os requisitos da 

verossimilhança e plausibilidade jurídica. No mais, não há elementos que 

evidenciem o perigo de dano. Diante de tais premissas, impossível é o 

deferimento da antecipação dos efeitos da tutela pretendida na inicial, 

posto que não podem conduzir o juízo a uma decisão sem que a outra 

parte seja ouvida, ainda que tais alegações sejam eivadas de eloquência e 

relevância. No mais, encontra-se assente na jurisprudência pátria que a 

simples demora na solução da demanda, de modo genérico, não pode ser 

considerada como caracterização da existência de fundado receio de 

dano irreparável ou de difícil reparação, salvo em situações 

excepcionalíssimas. Ante o exposto, com fulcro no art. 300, do Código de 

Processo Civil, NEGO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA, ante a falta de 

comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo da 

demora. iii. Atos de Comunicação Por fim, determino a citação da autarquia 

federal para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (artigo 183 do 

CPC), ciente de que, não contestada a ação, se presumirão aceitos como 

verdadeiros os fatos articulados pela autora na petição inicial, salvo se o 

contrário resultar da prova dos autos. Saliento que a citação pessoal 

deverá ser realizada perante o órgão de Advocacia Pública, nos termos 

do art. art. 242, §3º, observado o prazo do art. 183, ambos do CPC. Em 

seguida, intime-se a parte autora, para manifestação. Cite-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Canarana, 04 de dezembro de 2018. Arthur Moreira Pedreira 

de Albuquerque Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000350-71.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

DARWIN DE SOUZA PONTES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WEBJET LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO FERNANDO SCHNEIDER OAB - MT0008117A-O (ADVOGADO(A))

 

Autos nº 1000350-71.2018.8.11.0029 – Reclamação Visto. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a 

prova documental suficiente para formar convencimento, passo ao 

julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do C.P.C[1]. A 

inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os 

fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o 

Juízo, poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade 

como forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade, amparada na Lei. Para balizar o direito da demanda, 

deve o juiz se valer do disposto nos artigos 5º e 6º da Lei nº 9.099/1995. 

“Art. 5º - O Juiz dirigirá o processo com liberdade para determinar as 

provas a serem produzidas, para apreciá-las e para dar especial valor às 

regras de experiência comum ou técnica. ” “Art. 6º - O Juiz adotará em 

cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos 

fins sociais da lei e às exigências do bem comum. ” A relação jurídica 

estabelecida entre as partes, de natureza consumerista, rege-se pelo 

Código de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei n. 8078/90, art. 2º[2] e 

3º, p. 2º[3]), figurando a ré como prestadora de serviço e a parte autora 

como destinatária final, de modo que patente a incidência das disposições 

protetivas previstas no diploma legal em questão, à luz das quais a 

presente demanda há de ser dirimida, entre estas qual a inversão do ônus 

da prova, garantia prevista no art. 6º, VIII[4]. Por se tratar a situação fática 

de relação de consumo, a responsabilização é objetiva, ocorrendo a 

hipótese no fornecimento de serviços (CDC, art.14, caput)[5]. O 

consumidor é a parte vulnerável na relação jurídica, pois se sujeita às 

práticas de fornecimento de produtos e serviços no mercado de consumo, 

art. 4º, inciso I, CDC[6]. E, por essa razão, estabelecida a regra da 

responsabilidade objetiva do fornecedor, deve arcar com a reparação do 

dano pelo fato de explorar atividade no mercado de consumo. A parte 

demandante postula a restituição de milhas e indenização por dano moral 

por entender que foi lesada pela negativa de cumprimento de oferta 

consubstanciada na disponibilização de pontos em programa de fidelidade, 

do qual é participante. Em oposição, a parte ré alega que a promoção 

versada, somente concedia bonificação, se houvesse transferência de 

milhas entre contas Smiles, em 200% (duzentos por cento) e não oriunda 

de cartão de crédito. Afirma que foram disponibilizadas claras 

informações, requerendo a improcedência dos pedidos autorais, 

transferindo a culpa pelo equívoco a única e exclusividade conduta da 

parte autora. É incontroverso nos autos a transferência do pontos feitos 

pela parte demandante (61.568) e a negativa de transferência das milhas 

bônus. Pois bem. Assim, por visualizar no site da demandada Smiles, 

promoção vantajosa para quem efetivasse transferência de pontos na 

data de 31.07.2018, seria bonificado com 220% (duzentos e vinte por 

cento), procedeu a demandante a transferência de 61.568 (sessenta e 

um, quinhentos e sessenta e oito) pontos que possuía em seu cartão de 

crédito, realizando o procedimento com toda atenção e cautela, inclusive 

se dirigindo até agência da Caixa Econômica Federal. Ocorre que não 

recebeu os pontos oriundos da bonificação como veiculado. Ao entrar em 

contato com a demandada, obteve como resposta pela negativa de 

transferência das milhas bônus, que a promoção somente bonificaria 

àqueles que efetuassem transferência entre contas Smiles de 02 (dois) 

participantes distintos, o que não estava disponibilizado em página 

eletrônica, ao consumidor. Restou documentalmente demonstrado pela 

parte demandante a existência da disponibilização da promoção (nos 

moldes de Ganhe 220% de bônus), bem como consta no histórico de 

navegação apresentado pelo consumidor/autor, que percorreu todos os 

passos para disponíveis para procedimento, o que deveria culminar com a 

liberação dos bônus promocionais, em 135.449 (cento e trinta e cinco, 

quatrocentos e quarenta e nove) pontos. Não consta nos autos 

justificativas plausíveis para a desídia na conduta ré, que trouxe aos autos 

promoção em 200%, logo diversa da invocada pela parte autora que era 

de 220%. Também não se desincumbiu em provar que a transferência 

deveria ocorrer entre contas Smiles, como alegado. Da análise das provas 

colacionadas aos autos é nítida a falha da ré nos serviços prestados à 

autora, com veiculação de promoção ausentes de informações claras, 

corretas e precisas, não havendo agora se falar em culpa do consumidor. 

Ainda, restou demonstrado pela parte autora que não havia nenhuma 

informação da existência das regras restritivas como veiculado pela ré, e, 

sim a promoção que lhe daria direito a 220% de pontos se efetuasse 

transferência naquela dia. Com o intuito de conter os abusos perpetrados 

pelos fornecedores de serviços, foi criado o microssistema consumerista, 

representado pelo Código de Defesa do Consumidor, que consagrou como 

um dos direitos básicos do consumidor, o direito a informação adequada e 

clara sobre os serviços disponibilizados e proteção contra a publicidade 

enganosa e abusiva, conforme esculpido no artigo 6º, incisos III e IV da 

referia Lei. Art. 6º São direitos básicos do consumidor: ... III - a informação 

adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com 
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especificação correta de quantidade, características, composição, 

qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que 

apresentem; IV - a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, 

métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como contra práticas e 

cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços. 

Assim, pelo que se infere dos fatos e documentos apresentados nos 

autos a demandada deixou de cumprir com seu dever de informação, não 

demonstrando nitidez no que está ofertando a seus clientes, pois ausente 

de clara regulamentação. O CDC também assegura que toda informação 

ou publicidade, veiculada com relação a serviços oferecidos obriga o 

fornecedor que a fizer, devendo cumpri-la nos exatos termos anunciados, 

prestigiando o Princípio da Vinculação Da Publicidade. Art. 30. Toda 

informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por 

qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e 

serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer 

veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado. 

Logo, conforme o citado artigo, a inclusão da publicidade como no caso 

em análise, veiculado em páginas da internet, é considerada uma 

modalidade de oferta. E, sendo a oferta um veículo que transmite uma 

mensagem, in casu; temos a parte demandada como fornecedora da 

mensagem e o consumidor seu receptor; é conceituada como declaração 

inicial de vontade direcionada à realização de um contrato, suficiente pra 

criar um vínculo contratual entre a parte autora e ré. Em consonância com 

os princípios da “Transparência” e da “Informação”, em qualquer anúncio 

ou propaganda, seja qual for o meio de comunicação, deve ser respeitado 

o direito básico do consumidor de acesso à plena e clara informação do 

produto ou serviço oferecido a teor do artigo 31 do CDC. Art. 31. A oferta 

e apresentação de produtos ou serviços devem assegurar informações 

corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre suas 

características, qualidades, quantidade, composição, preço, garantia, 

prazos de validade e origem, entre outros dados, bem como sobre os 

riscos que apresentam à saúde e segurança dos consumidores. ... E, 

nesse interim restou devidamente demonstrado pela parte autora que não 

havia nenhuma informação da existência das regras restritivas como 

veiculado pela ré. Cabe ainda invocar o princípio da “Boa-fé Objetiva” e da 

“Confiança”, pelos quais o fornecedor, através da oferta, deve-se portar 

no sentido de cumprir os deveres anexos de lealdade, proteção, 

informação, confiança e cooperação. A oferta deve ser respeitada. Ora, 

quando os serviços foram disponibilizados estabeleceu-se uma relação de 

confiança nas informações veiculadas, o que não pode, a posteriori, ser 

alterado unilateralmente pela demandada. Portanto, alegada pelo 

consumidor a inverdade das informações contidas no anúncio do produto, 

recai sobre quem as patrocina o ônus da prova da veracidade e correção 

da informação ou comunicação publicitária (art. 38, CDC), cujo ônus não 

se desincumbiu a parte ré. Art. 38. O ônus da prova da veracidade e 

correção da informação ou comunicação publicitária cabe a quem as 

patrocina. Comprovado nos autos que o houve conduta diversa daquelas 

especificações informadas no anúncio veiculado pela empresa ré, e se 

desincumbindo a parte autora em provar a veracidade de seus alegados 

quanto aos fatos constitutivos de seu direito (CPC, art. 373, I) faz jus o 

consumidor à restituição dos bônus promocionais. Sendo aplicável ao 

caso a regra do artigo 35, que estabelece que se o fornecedor de 

serviços se recusar ao cumprimento a oferta, apresentação ou 

publicidade, o consumidor poderá exigir o cumprimento forçado da 

obrigação, nos termos da oferta, apresentação ou publicidade, devendo a 

parte demandada disponibilizar ao demandante os pontos de bonificação. 

Art. 35. Se o fornecedor de produtos ou serviços recusar cumprimento à 

oferta, apresentação ou publicidade, o consumidor poderá, 

alternativamente e à sua livre escolha: I - exigir o cumprimento forçado da 

obrigação, nos termos da oferta, apresentação ou publicidade; ... E, no 

que concerne ao pedido compensatório, merece acolhida tal pretensão. No 

caso dos autos, à vista de todas as circunstâncias presentes, tem-se 

caracterizado abalo à honra subjetiva da parte autora, a merecer a 

correspondente reparação, sendo desnecessária prova do reflexo 

patrimonial do prejuízo, visto que o dano moral configura-se pelo 

sofrimento humano resultante de lesão de direitos da personalidade. O 

dano moral prescinde de prova. Com efeito, a frustração gerada pela 

expectativa e total falta de diligência da ré em promover a disponibilização 

dos pontos promocionais como prometido, obrigando a parte autora a 

promover ação judicial para angariar êxito, configura grave desrespeito 

para com o consumidor, efetivamente capaz de causar raiva, humilhação, 

revolta e indignação, o que ultrapassa o mero aborrecimento, passando ao 

dano moral. Além disso, implica a conduta da ré, perda do tempo útil do 

consumidor, o que igualmente configura abalo a honra subjetiva, conforme 

defende a chamada teoria do desvio produtivo do consumidor. O montante 

da indenização, por danos morais, deve ser suficiente para compensar o 

dano e a injustiça que a vítima sofreu, proporcionando-lhe uma vantagem, 

com a qual poderá atenuar seu sofrimento. Além disso, tem caráter 

punitivo em relação ao autor da infração, no sentido de que a indenização 

deve ser uma forma de inibir novas práticas da espécie. Assim, 

analisando as peculiaridades do caso, atendendo a função compensatória 

e punitiva, bem como de acordo com a razoabilidade e proporcionalidade, 

considera-se adequada a fixação indenizatória pelo dano moral em R$ 

10.000,00 (dez mil reais). Em casos similares a jurisprudência das Turmas 

Recursais do Estado do Mato Grosso, tem se manifestado pela 

procedência do pleito indenizatório, conforme ementa: RECURSO 

INOMINADO. CONSUMIDOR. ASSINATURA DE REVISTA. MILHAS 

OFERTADAS COMO BRINDE. MILHAS NÃO DISPONIBILIZADAS. 

DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL CONFIGURADO. 

OBRIGAÇÃO DE DISPONIBILIZAR AS MILHAS CONFIGURADAS. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Procedimento do Juizado Especial Cível nº 

0044542-98.2015.8.11.0001, Turma Recursal Única dos Juizados 

Especiais/MT, Rel. Nelson Dorigatti. j. 29.07.2016, DJe 29.07.2016). Não se 

desincumbiu a Ré parte do ônus que lhe cabia na prova de suas 

alegações (art. 6º, VIII, do CDC), que, ademais, mesmo pela regra ordinária 

do art. 373, II[7], do CPC, também não se valeu da prova dos fatos 

impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, diante da 

verossimilhança das alegações autorais e hipossuficiência técnica, são 

procedentes os pedidos contidos na peça exordial. Isso posto, e o que 

mais consta dos autos do processo, RESOLVO O MÉRITO, com fulcro no 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e JULGO PROCEDENTES 

os pedidos formulados na exordial para: - condenar a parte ré na 

obrigação de RESTITUIR/TRANSFERIR 135.449 milhas/pontos para à parte 

autora, no prazo de 15 (quinze) dias úteis a partir da publicação do 

decisum, passando a contar tal prazo a partir do primeiro dia útil, inclusive, 

seguinte à data da intimação, sob pena do pagamento de multa cominatória 

diária no valor de R$100,00 (cem reais), a incidir da data do 

descumprimento do termo ad quem; limitadas a 30 (trinta) dias; - condenar 

a parte ré a COMPENSAR/PAGAR à parte autora, a título de dano moral, o 

valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigido monetariamente a partir da 

sentença (Enunciado 362 da Súmula do STJ), com base no Índice Nacional 

de Preços ao Consumidor - INPC – Lei nº 6.899/81 -, e acrescido de juros 

de 1% (um por cento) ao mês. Após o trânsito em julgado, a parte 

demandada deverá ser intimada, através de seus advogados, para 

cumprir voluntariamente a sentença, na forma do artigo 523, Caput, § 1º, 

do CPC[8], sob pena de cumprimento forçado da sentença, com acréscimo 

de multa no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da 

obrigação. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, 

a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95 Após o trânsito em julgado, 

certifique-se, dê-se baixa e arquivem-se os autos. À submissão do Juiz 

de Direito para fins do disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95. Cátia 

Andreatta Juíza Leiga Vistos. Homologo a sentença derradeira da Juíza 

Leiga, com fundamento no artigo 40 da Lei n. 9.099/95, para que surta 

seus efeitos legais. Publicação e intimação em sistema. Canarana, 03 de 

dezembro de 2018. Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque Juiz de Direito 

[1] Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença 

com resolução de mérito, quando: I - não houver necessidade de 

produção de outras provas; [2] Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou 

jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. 

[3] Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, 

nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que 

desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, 

transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização 

de produtos ou prestação de serviços. § 2° Serviço é qualquer atividade 

fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as 

de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as 

decorrentes das relações de caráter trabalhista. [4] Art. 6º São direitos 

básicos do consumidor: VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, 

inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, 

quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências; [5] Art. 14. 

O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 
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insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. [6] Art. 4º A 

Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento 

das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e 

segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua 

qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de 

consumo, atendidos os seguintes princípios: I - reconhecimento da 

vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo; [7] Art. 373. O 

ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu 

direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do direito do autor. [8] Art. 523. No caso de condenação em 

quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre 

parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a 

requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o 

débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver. § 1o 

Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput, o débito será 

acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de 

advogado de dez por cento.
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Autos nº 1000006-90.2018.8.11.0029 Visto. Dispensado nos termos do 

artigo 38, “caput”, da Lei 9.099/1995. Sendo a prova documental suficiente 

para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos 

termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil[1]. O feito tramitou 

regularmente, não havendo nulidades a serem declaradas. Preliminar de 

Ilegitimidade Passiva Quanto a preliminar de ilegitimidade passiva arguida 

pela parte ré, afasto-a de plano, pois é clara a sua pertinência para figurar 

no polo passivo da demanda, pois é essa parte que consta nos 

documentos apresentados aos autos, como fornecedora dos produtos, 

objeto do feito. Mérito A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos 

mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa 

e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade como forma de buscar a solução mais justa 

para o caso, permitindo uma discricionariedade, amparada na Lei. Trata-se 

de reclamação cível, com pedido de indenização por danos morais, na qual 

a autora relata que: (i) Em 29/07/2017, realizou junto a ré, compra de 

produto telhas esmaltadas e peças complementares, no valor de R$ 

9.000,00 (nove mil reais, com pagamento à vista; (ii) Passado o prazo limite 

para entrega de 50 (cinquenta) dias, entrou em contato com a reclamada 

por diversas vezes e não obteve êxito na entrega, somente recebendo os 

produtos adquiridos após mais de 03 (três) meses de tentativa, em 

07/01/2018; (iii) Adquiriu os produtos com a finalidade de dar 

prosseguimento a obra financiada pela Caixa Econômica Federal, que é 

realizada em etapas, sendo-lhe negada a liberação da 3ª (terceira) etapa 

que é a de cobertura de telhado, por culpa exclusiva da ré, o que lhe 

acarretou prejuízos de ordem material e moral. Verifica-se que o presente 

caso é uma típica relação de consumo, pois as partes enquadram-se nos 

conceitos de consumidor e fornecedor constantes nos artigos 2º e 3º do 

Código de Defesa do Consumidor. Assim, é assegurado ao consumidor a 

aplicação do instituto da inversão do ônus da prova, previsto no art. 6º, 

VIII, do CDC. À reclamada competia a obrigação de entregar, no prazo 

prometido os produtos que comercializou, salvo justificado e comprovado 

impedimento, sendo isto inerente ao contrato de compra e venda que 

celebrou. Desta forma, restou demonstrado nos autos com os documentos 

apresentados, que a reclamante adquiriu produtos em 29/07/17, conforme 

Pedido de Compra, mas, apesar de ter realizado o pagamento à vista, 

dentro de 03 (três) dias, juntado o demonstrativo de pagamento, a 

reclamada não lhe entregou os produtos, bem como não informou 

adequadamente a consumidora/autora sobre a entrega, passando todo 

esse tempo de atraso afirmando que os produtos estavam próximo de 

entrega, gerando falsas expectativas à parte reclamante. Assim, 

considerando as peculiaridades do caso, tendo em vista que não houve o 

cumprimento da oferta pela parte ré, com a demora na entrega dos 

produtos adquiridos legítima a pretensão inaugural à ser compensada 

pelos danos morais suportados. Portanto, repiso, a oferta já é vinculativa 

(art. 35, do CDC). In casu, revelou-se caso ainda mais grave, pois 

descumpriu além da oferta aos termos contratados. O não cumprimento 

desta obrigação configura defeituosa prestação de serviços, e, como tal, 

ato ilícito, marcado pelo fornecimento de serviço sem a eficiência que dele 

se espera, configurador da obrigação de indenizar, mormente no caso em 

análise, que se trata de construção de casa própria financiada pela Caixa 

Econômica Federal, sujeita a prazos para execução e liberação de verbas, 

cujo cronograma não pode ser cumprido pela parte autora, gerando 

prejuízos pela desídia da parte Ré. O caso está sujeito ao regime da 

responsabilidade objetiva, nos termos do art. 14, do Código de Defesa do 

Consumidor. Art- 14 - O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos. Pela teoria do risco do empreendimento, todo aquele 

que se disponha a exercer alguma atividade no campo de fornecimento de 

produtos/serviços, tem o dever de responder pelos fatos resultantes do 

empreendimento, independentemente de culpa. A responsabilidade 

decorre do simples fato de dispor-se alguém a executar determinados 

serviços e o defeito do serviço é um dos pressupostos da 

responsabilidade por danos nas relações de consumo, inclusive o dano 

moral. A desídia da reclamada deve ser responsabilizada por expor o 

consumidor à desnecessária situação de desconforto, gerada em função 

da falha na prestação do serviço (art. 14 do CDC), pois é inegável que o 

reclamante teve desgaste emocional (psicológico), com os transtornos e, 

ainda, a sensação de impotência do consumidor, diante da indiferença da 

fornecedora, mormente pelo lastro de tempo, acrescido da negativa 

injustificável em entregar o produto devidamente quitado, somados às 

diversas tentativas infrutíferas em resolver o impasse que extrapolam 

meros contratempos, sendo, portanto, configurado ato ilícito, passível de 

reparação extrapatrimonial. A indenização por dano moral é arbitrável, 

mediante estimativa prudente que leve em conta a dor da vítima e 

dissuadir, de igual de novo atentado, a reclamada da ofensa. A estimação 

quantitativa há que ser aplicada de forma prudente para evitar 

desproporção entre o dano efetivamente ocorrido e o valor da 

indenização, porquanto tem esta, função punitiva e preventiva. Nesse 

aspecto, são valiosas as lições de Caio Mário, citado por Sérgio Cavalieri 

Filho: Como tenho sustentado em minhas Instituições de Direito Civil (v. II, 

n.176), na reparação por dano moral estão conjugados dois motivos, ou 

duas concausas: I - punição ao infrator por haver ofendido um bem 

jurídico da vítima, posto que imaterial; II – pôr nas mãos do ofendido uma 

soma que não é o pretium doloris, porém o meio de lhe oferecer 

oportunidade de conseguir uma satisfação de qualquer espécie, seja de 

ordem intelectual ou moral, seja mesmo de cunho material, o que pode ser 

obtido ‘no fato’ de saber que esta soma em dinheiro pode amenizar a 

amargura da ofensa e de qualquer maneira o desejo da vingança. (In 

Programa de Responsabilidade Civil. 5ª ed. São Paulo: Malheiros, 2004, 

p.108/109). Diverso não é o entendimento do STJ, consoante se verifica 

do seguinte precedente: “ADMINISTRATIVO – RESPONSABILIDADE – CIVIL 

– DANO MORAL – VALOR DA INDENIZAÇÃO. 1. O valor do dano moral 

tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: 

reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor, para 

que não volte a reincidir. 2. Posição jurisprudencial que contorna o óbice 

da Súmula 7/STJ, pela valoração jurídica da prova. 3. Fixação de valor que 

não observa regra fixa, oscilando de acordo com os contornos fáticos e 

circunstanciais. 4. Recurso especial parcialmente provido”. (RESP 

604801/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 

23.03.2004, DJ 07.03.2005 p. 214) Ainda, cumpre salientar a lição 

primorosa de Maria Helena Diniz (Curso de Direito Civil Brasileiro, v. 7. 17 

ed. p. 97): “Na quantificação do dano moral, o arbitramento deverá, 

portanto, ser feito com bom-senso e moderação (CC, art. 944), 

proporcionalmente ao grau de culpa, à gravidade da ofensa, ao nível 

socioeconômico do lesante, à realidade da vida e às peculiaridades do 

caso sub examine”. Nesse sentido, para a fixação do quantum devido a 

título de compensação pelos danos morais, utilizando-se dos critérios 

acima aludidos e, tendo em vista a os transtornos sofridos pelo reclamante 

no caso em análise, entendo como razoável a estipulação do valor 

equivalente a R$ 10.000,00 (dez mil reais). Ante o exposto, com 

fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, resolvo o 

mérito e JULGO PROCEDENTE o pedido formulados na inicial, para o fim de: 

1) condenar a reclamada pagar ao reclamante, a título de danos morais, 
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R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir 

desta data e, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir 

da citação. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido, 

arquive-se. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de 

jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do 

art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. 

Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. Cátia 

Andreatta Juíza Leiga Vistos. Homologo a sentença derradeira da Juíza 

Leiga, com fundamento no artigo 40 da Lei n. 9.099/95, para que surta 

seus efeitos legais. Publicação e intimação em sistema. Canarana, 27 de 

novembro 2018. Darwin de Souza Pontes Juiz de Direito [1] Art. 355. O juiz 

julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de 

mérito, quando: I - não houver necessidade de produção de outras 

provas;

Comarca de Chapada dos Guimarâes

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000980-45.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA APARECIDA RODRIGUES DE CASTRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MOSAR FRATARI TAVARES OAB - MT0003239A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (RÉU)

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito a fim de intimar a 

parte autora para, no prazo legal, impugnar a contestação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000949-25.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DIAS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SILAS LINO DE OLIVEIRA OAB - MT0009151A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS - AGÊNCIA LUCAS DO RIO VERDE (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito a fim de intimar a 

parte autora para, no prazo legal, impugnar a contestação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000953-62.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA MARIA DA SILVA SOARES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREA CRISTINA DE MELO BARBOSA CAMPOS OAB - MT11788/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito a fim de intimar a 

parte autora para, no prazo legal, impugnar a contestação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000351-71.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JOCELINO FLORENCIO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREA CRISTINA DE MELO BARBOSA CAMPOS OAB - MT11788/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito a fim de intimar a 

parte autora para, no prazo legal, impugnar a contestação.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000752-70.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

PEDROLINA MOREIRA SANTIAGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE GONCALVES MELADO OAB - MT8075/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO Processo: 

1000752-70.2018.8.11.0024. Vistos, etc. Cumpra-se, integralmente a 

decisão liminar, designando-se perícia médica, conforme ali determinado. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Chapada dos Guimarães/MT, 6 de 

dezembro de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001095-66.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO REBOREDO FONSECA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADI PEDROSA DE ALMEIDA OAB - MT0007951A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WESLLEN DOS SANTOS (REQUERIDO)

BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE ADAELSIO DA CRUZ OAB - MT0008028A (ADVOGADO(A))

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR0008123S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO Processo nº 

1001095-66.2018.8.11.0024. Parte Autora: LUIZ FERNANDO REBOREDO 

FONSECA. Parte Ré: WESLLEN DOS SANTOS e outros. Vistos, etc. I. 

Designo a data de 29.01.2019, às 13h30min, para a realização da 

audiência objeto da missiva. II. Oficie-se ao Juízo Deprecante informando a 

data da audiência e solicitando a intimação das partes. III. Intime(m)-se a 

testemunha. IV. Intimem-se a defesa e/ou Defensoria Pública. V. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Chapada dos Guimarães, data da 

assinatura.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000175-92.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO LUIZ DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT OAB - MT18199/O (ADVOGADO(A))

marta dos santos teixeira sachetti OAB - MT16338 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (RÉU)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO Processo: 

1000175-92.2018.8.11.0024. Vistos, etc. I. Analisando os autos nos 

termos do art. 357 do CPC/2015, constata-se que as partes são legítimas e 

estão devidamente representadas por profissionais habilitados a procurar 

em Juízo. II. No que tange à prescrição quinquenal alegada como 

prejudicial de mérito pela parte requerida, entendo que a sua apreciação 

deve ser postergada para o momento em que o processo for sentenciado, 

uma vez que, nesta oportunidade, é que será apreciado se a parte 

requerente faz jus ou não ao benefício. III. Outrossim, observa-se que não 

há outras questões pendentes para esta fase processual, de modo que 

DECLARO saneado o processo. IV. Acerca do ônus da prova, conforme 

disciplina o art. 357, III do CPC, mantenho o disposto no art. 373 do CPC, 

cabendo ao autor provas os fatos constitutivos de seu direito (os 

requisitos legais para a concessão do benefício previdenciário 

pretendido), e ao requerido os fatos extintivos, impeditivos ou 

modificativos do direito do autor. V. Por oportuno, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 12 de março de 2019, às 13h45min. 

Intimem-se as partes para que, no prazo de 15 dias, apresentem o rol de 

suas testemunhas, caso ainda não o tenham feito (art. 357, §4°, 

CPC/2015). O número de testemunhas arroladas não pode ser superior a 
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10 (dez), sendo 3 (três), no máximo, para a prova de cada fato (art. 357, 

§6°, CPC/2015). O rol de testemunhas deverá conter, “sempre que 

possível, o nome, a profissão, o estado civil, a idade, o número de 

inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas, o número de registro de 

identidade e o endereço completo da residência e do local de trabalho” 

(art. 450, CPC/2015). Advirtam-se às partes que, nos termos do art. 455 

do CPC/2015, “cabe ao advogado da parte informar ou intimar a 

testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência 

designada, dispensando-se a intimação do juízo”. Intimem-se as partes 

para o ato designado. VI. Cumpra-se, expedindo o necessário. Chapada 

dos Guimarães/MT, 5 de dezembro de 2018. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000551-78.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

CASA DO PADEIRO DE MATO GROSSO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Alan Vagner Schmidel OAB - MT0007504A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA DE SOUZA 52469212200 (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO Processo: 

1000551-78.2018.8.11.0024. Vistos etc. I. Intime-se a parte autora para 

que, em 5 (cinco) dias, deposite nos autos o valor da diligência. Não 

cumprida a determinação anterior, devolva-se a missiva. II. Esclareço, por 

oportuno, que os pedidos de prorrogação de prazo devem ser formulados 

ao juízo da causa, estando este juízo estritamente vinculado ao 

cumprimento da ordem deprecada. III. Cumpra-se. Chapada dos 

Guimarães/MT, 6 de dezembro de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000644-41.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

SINAGROCAMPOVERDE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAILOR HENRIQUE SOUZA OAB - MT21916/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANICE ESTER WESZ BIRCK (REQUERIDO)

JHONNY ANDERSON ANTUNES PEREIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO Processo: 

1000644-41.2018.8.11.0024. Vistos etc. I. Intime-se a parte autora para 

que, em 30 (trinta) dias, conforme postulado, deposite nos autos o valor 

da diligência. Não cumprida a determinação anterior, devolva-se a missiva. 

II. Esclareço, por oportuno, que os pedidos de prorrogação de prazo 

devem ser formulados ao juízo da causa, estando este juízo estritamente 

vinculado ao cumprimento da ordem deprecada. III. Cumpra-se. Chapada 

dos Guimarães/MT, 6 de dezembro de 2018. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1001279-22.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

GENTIL BUSSIKI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA OAB - MT0015629A-O 

(ADVOGADO(A))

JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO OAB - MT4611/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REGINALDO HUGO SZEZUPIOR DOS SANTOS (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, providenciar o depósito da 

diligência do oficial de justiça, para cumprimento do mandado de 

cumprimento de liminar, devendo o depósito da diligência ser realizado por 

meio de Guia de Diligência, obtida no site do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso - emissão de guias online - diligência - emissão de guia de 

diligência, e após o pagamento, juntar nos autos o respectivo 

comprovante.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1001295-73.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO ROSA OAB - MT5493/O-O (ADVOGADO(A))

FABIANA NAPOLIS COSTA OAB - MT0015569A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Presidente da Câmara Municipal de Chapada dos Guimarães (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES Autos n° 1001295-73.2018.8.11.0024 Vistos, 

etc. Trata-se de mandado de segurança preventivo impetrado por THELMA 

PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA, contra suposto ato ilegal perpetrado 

pelo PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS 

GUIMARÃES, pelos motivos delineados na inicial. Antes que fosse 

apreciado o pedido liminar, a impetrante apresentou pedido de desistência. 

É o relatório. Decido. Homologo a desistência do presente mandado de 

segurança, para os fins do artigo 200, parágrafo único, do CPC, 

independentemente de anuência da parte impetrada, que não foi sequer 

notificada para prestar as informações. A propósito: “RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO – AGRAVO REGIMENTAL – 2. MANDADO DE 

SEGURANÇA – HOMOLOGAÇÃO – POSSIBILIDADE – (...) É possível a 

homologação de desistência de mandado de segurança, a qualquer tempo, 

independentemente da anuência do impetrado. Precedentes. 4. Agravo 

regimental a que se nega provimento”. (STF – RE-AgR 363980 – MG – 2ª T. 

– Rel. Min. Gilmar Mendes – DJU 27.05.2005) DISPOSITIVO Diante do 

exposto, julgo extinto sem resolução do mérito o presente processo, o que 

faço com fulcro no art. 485, VIII, do CPC/2015. Sem custas processuais, 

em face da isenção prevista no artigo 10, XXII, da Constituição Estadual. 

Honorários advocatícios incabíveis na espécie, consoante a Súmula 105 

do STJ e 512 do STF. Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com 

as anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000961-39.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO DONIZETE DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO ANTONIO PASCHOALATO OAB - SP290203 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ ANTONIO PIRES DE ARAUJO (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

autora para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias, sob a certidão do 

Oficial de Justiça à fl. Retro, ficando ciente de que ficando inerte por mais 

de 30 (trinta) dias, a carta precatória será devolvida, independentemente 

de cumprimento (art. 393 da CNGC).

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 74468 Nr: 2166-28.2015.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marlene da Silva Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075, Ariane Gomes Pavezi - OAB:14.305, Cristhiane Gaiva 

Mattos - OAB:21.554, Elimari Cunha Fontes - OAB:18.329, Juliana 

Andrade Marcelo Antunes - OAB:18.760, Marielle Da Silva 

Fernandes - OAB:19.863

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar as partes 

acerca da data da perícia médica, designada para o dia 29/3/2019, às 9:50 
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horas, nas dependências do Fórum local.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 74917 Nr: 2373-27.2015.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Deni Pereira Domingos da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075, Bianca Reis Carmona - OAB:15156, Elimari Cunha Fontes 

- OAB:18.329, José Antônio Saldanha Pompeu Cardoso - 

OAB:21.046

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar as partes 

acerca da data da perícia médica, designada para o dia 29/3/2019, às 9:50 

horas, nas dependências do Fórum local.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 109931 Nr: 3956-42.2018.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Moises Barreto da Silva, Nestor Rosalvo 

Pedroso Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor(a) Público(a) - 

OAB:, THAIS MIRELY SANTOS PEDROSO - OAB:20873/O

 Nos termos do Art. 152, VI, do Código de Processo Civil, Art. 3° do Código 

de Processo Penal, Provimento 52-2007-Corregedoria Geral de Justiça, 

remeto estes autos para seja intimados os defensores dos acusados para 

apresentar no prazo de 05 (cinco) dias, memoriais escritos, nos termos do 

artigo 403, § 3° do Código de Processo Penal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 39633 Nr: 2148-46.2011.811.0024

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Batista Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Luiz Boff, Marizete Vaz Nascimento Boff

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Luís Domingos da Silva - 

OAB:MT4907b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Izaltino Suzano - OAB:6884-A

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

requerida para, no prazo legal, apresentar as contrarrazões ao recurso 

de apelação interposto pela parte requerente.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 88719 Nr: 624-04.2017.811.0024

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Maria Rafaella Correa Rondon

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriano koberstain Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAN FELIPE CAMARGO 

ZUQUETI - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARLENE ALVES DE 

OLIVEIRA - OAB:19112/B

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, fixando em definitivo o 

valor dos alimentos em 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo 

vigente no país, atualmente correspondente à importância de R$ 477,00 

(quatrocentos e setenta e sete reais), devidos a partir da citação e a 

serem pagos, até o 5º (quinto) dia útil de cada mês, diretamente à 

representante legal do menor mediante recibo, ou por meio de depósito em 

conta bancária indicada por ela.Por conseguinte, com fulcro no art. 487, I, 

do CPC, julgo extinto o processo com resolução de mérito. Condeno o 

requerido ao pagamento das custas processuais e honorários 

processuais, os quais, com fulcro no art. 85, §2º, do CPC, fixo em 10% 

(dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. Os referidos valores 

deverão ser destinados ao Fundo de Aperfeiçoamento Jurídicos da 

Defensoria Pública do Estado – FUNADEP, na forma do art. 179, I, da Lei 

Complementar estadual n° 146/2003.Intime-se o requerido para o 

recolhimento das custas processuais e honorários, no prazo de 5 (cinco) 

dias. Caso não haja a respectiva quitação, arquivem-se os autos fazendo 

constar a pendência no registro da Distribuição, devendo a secretaria 

proceder conforme disposto na CNGC.Publique-se. Intimem-se. Expeça-se 

a certidão em favor da advogada.Em caso de interposição de apelação, 

observe-se o disposto no art. 1.010, §1° e §3°, do CPC/2015, 

procedendo-se à remessa do feito ao Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso independentemente de novo despacho.Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos, com as anotações de estilo. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 79296 Nr: 878-11.2016.811.0024

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jhuan Pablo Neves Gama da Costa, Keyla Neves dos 

Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osvaldino Gama da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARLA DA SILVA MIRANDA - 

OAB:20559/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, julgo improcedente o pedido de revisão de alimentos 

formulado por JHUAN PABLO NEVES GAMA DA COSTA representado por 

sua genitora Keyla Neves dos Santos em face de OSVALDINO GAMA DA 

COSTA, mantendo-se os alimentos nos valores já fixados.Condeno o autor 

ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, 

estes fixados em R$ 720,00 (setecentos e vinte reais), nos termos do 

artigo 85, §2º, do CPC, ficando a execução dessas verbas condenatórias 

suspensas, em razão da gratuidade deferida na inicial.Em caso de 

interposição de apelação, observe-se o disposto no art. 1.010, §1° e §3°, 

do CPC/2015, procedendo-se à remessa do feito ao Egrégio Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso independentemente de novo despacho.Transitada 

em julgado, arquivem-se os autos, com as anotações de 

estilo.Publique-se. Intimem-se.Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40870 Nr: 3007-62.2011.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Julio Cesar F. Valentin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para manifestação, no prazo legal, 

acerca da certidão de fl. 29.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 83663 Nr: 2736-77.2016.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdemi Mendes Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Herbert Paulo de Almeida, SMHO Serviços 

Hospitalares LTDA - Hospital Otorrino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANI BIANCHI - OAB:6641

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO OLIVEIRA 

MACHADO - OAB:9012, LIVIA COMAR DA SILVA - OAB:7650, PEDRO 

OVELAR - OAB:6270

 CERTIFICO e dou fé que nesta data foram recebidos os autos pelo Centro 

Judiciário, cumprindo determinação do MM. Juiz Coordenador do Centro 
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Judiciário foi designado audiência de tentativa de conciliação para o 

próximo dia 24 de janeiro de 2019, às14hs. Certifico ainda, que devolvo os 

autos a escrivania para cumprimento dos atos para realização da 

audiência. O referido é verdade e dou fé.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 97641 Nr: 4741-38.2017.811.0024

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AYRDES BENEDITA DUARTE DOS ANJOS PIVETTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL RIBEIRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANDER MARTINS BERNARDES - 

OAB:15604

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre Luís Domingos da 

Silva - OAB:MT4907b

 CERTIFICO e dou fé que nesta data foram recebidos os autos pelo Centro 

Judiciário, cumprindo determinação do MM. Juiz Coordenador do Centro 

Judiciário foi designado audiência de tentativa de conciliação para o 

próximo dia 24 de janeiro de 2019, às14hs30min. Certifico ainda, que 

devolvo os autos a escrivania para cumprimento dos atos para realização 

da audiência. O referido é verdade e dou fé.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 97880 Nr: 4850-52.2017.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valteir Rodrigues Mariano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MARIA DE ARAUJO - 

OAB:3654

 CERTIFICO e dou fé que nesta data foram recebidos os autos pelo Centro 

Judiciário, cumprindo determinação do MM. Juiz Coordenador do Centro 

Judiciário foi designado audiência de tentativa de conciliação para o 

próximo dia 24 de janeiro de 2019, às15hs. Certifico ainda, que devolvo os 

autos a escrivania para cumprimento dos atos para realização da 

audiência. O referido é verdade e dou fé.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40907 Nr: 3471-86.2011.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Vidal Levi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, providenciar o depósito da 

diligência do oficial de justiça, para cumprimento do mandado de Citação, 

devendo o depósito da diligência ser realizado por meio de Guia de 

Diligência, obtida no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso - emissão 

de guias online - diligência - emissão de guia de diligência, e após o 

pagamento, juntar nos autos o respectivo comprovante.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001290-51.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CHAPADA DOS 

GUIMARAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

QUEREN HAPUQUE ALBERNAZ MARQUES OAB - MT0019614A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES Autos n° 1001290-51.2018.8.11.0024 Vistos, 

etc. O SISTEMA AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CHAPADA DOS 

GUIMARÃES SAAE/MT ajuizou ação de obrigação de fazer com pedido de 

antecipação de tutela em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO – 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. Afirma na inicial ter sido notificada pela 

empresa requerida para pagamento de faturas de energia elétrica no valor 

de R$ 360.783,36 (trezentos e sessenta mil setecentos e oitenta e três 

reais), constando no referido documento advertência que, acaso 

inadimplente, o serviço de energia elétrica seria suspenso. Narra ter 

apresentado contra notificação em 19.7.2018, a respeito da qual não teria 

havido manifestação da empresa demandada, postulando o envio de 

documentos referentes aos débitos em questão. Declara ter interesse na 

quitação dos débitos, tanto que teria sido encaminhado à Câmara de 

Vereadores projeto de lei visando saldar a dívida. Sustenta estarem 

presentes os requisitos autorizadores para o deferimento da tutela de 

urgência, com a finalidade de que a demandada seja compelida a continuar 

“fornecendo energia elétrica, aos prédios públicos desta autarquia, aonde 

acontece à prestação de serviço público essencial para atendimento da 

população, ou seja, fornecimento de água a população chapadense, 

sendo de extrema relevância o deferimento para a continuidade no prazo 

de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa diária na importância de 

R$ 5.000,00 (cinco mil reais), consoante autoriza o § 5º, do artigo 536, do 

CPC”. É o relatório. Decido. No que tange ao pedido de tutela de urgência, 

são necessários para sua concessão, conforme art. 300 do Código de 

Processo Civil, os seguintes requisitos: a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. É certo que figura 

no polo ativo da demanda ente da administração pública descentralizada, 

qual seja, autarquia municipal, cujas atividades são voltadas à captação, 

tratamento e distribuição de água. Assim a questão, maior que referente 

ao crédito da requerente, engendra outros interesses, cuja tutela se 

sobressaem aos demais. Nesse sentido, constata-se, neste juízo 

preliminar, que o objeto da presente lide, ao que se nota da inicial e dos 

documentos que a acompanham, diz respeito à inadimplência dos valores 

das faturas de energia elétricas dos meses de setembro, outubro e 

novembro de 2018, no montante de R$ 360.783,36 (trezentos e sessenta 

mil setecentos e oitenta e três reais). Assim, conquanto se reconheça a 

atualidade dos aludidos débitos, e, por outro lado, a obediência à regra do 

art. 6°, §3°, II, da Lei n° 8987/1995 – uma vez ter sido a empresa 

requerente devidamente notificada para quitação dos valores, dando-se 

prazo para tanto –, a suspensão do fornecimento, tal qual anunciada, 

implicaria severos prejuízos à população destinatária do serviço público, 

razão pela qual deve ser evitada, sobretudo ao considerar que parte dos 

débitos foi objeto de questionamento pela empresa requerente, conforme 

ofício 108/2018 (fl. 25). Nesse sentido, tem sido firmada a jurisprudência 

do Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. 

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. ENERGIA 

ELÉTRICA. UNIDADES PÚBLICAS ESSENCIAIS, COMO SOEM SER 

HOSPITAIS; PRONTO-SOCORROS; ESCOLAS; CRECHES; FONTES DE 

ABASTECIMENTO D'ÁGUA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA; E SERVIÇOS DE 

SEGURANÇA PÚBLICA. INADIMPLÊNCIA. SUSPENSÃO DO 

FORNECIMENTO. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. 1. A suspensão do 

serviço de energia elétrica, por empresa concessionária, em razão de 

inadimplemento de unidades públicas essenciais - hospitais; 

pronto-socorros; escolas; creches; fontes de abastecimento d'água e 

iluminação pública; e serviços de segurança pública -, como forma de 

compelir o usuário ao pagamento de tarifa ou multa, despreza o interesse 

da coletividade. 2. É que resta assente nesta Corte que: "O princípio da 

continuidade do serviço público assegurado pelo art. 22 do Código de 

Defesa do Consumidor deve ser obtemperado, ante a exegese do art. 6º, 

§ 3º, II da Lei nº 8.987/95 que prevê a possibilidade de interrupção do 

fornecimento de energia elétrica quando, após aviso, permanecer 

inadimplente o usuário, considerado o interesse da coletividade. 

Precedentes de ambas as Turmas de Direito Público (...) " RESP 

845.982/RJ. 3. Deveras, não se concebe a aplicação da legislação 

infraconstitucional, in casu, art. 6.º, § 3.º, II, da Lei 8.987/95, sem o crivo 

dos princípios constitucionais, dentre os quais sobressai o da dignidade 

da pessoa humana, que é um dos fundamentos da República como 

previsto na Constituição Federal. 4. In casu, o acórdão recorrido (RESP 
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845.982/RJ), de relatoria do Ministro Castro Meira, Segunda Turma, decidiu 

pela impossibilidade de interrupção no fornecimento de energia elétrica 

das unidades de ensino do Colégio Pedro II, autarquia federal que presta 

serviço educacional, situado na Cidade do Rio de Janeiro, consoante se 

infere do voto-condutor: ‘(...) Entretanto, in casu, a concessionária 

pretende interromper o fornecimento de energia elétrica das unidades de 

ensino do Colégio Pedro II, autarquia federal que presta serviço 

educacional a "aproximadamente quinze mil alunos". Ainda que a falta de 

pagamento por pelos entes públicos deva ser repudiada, neste caso, a 

Corte regional que, ao tempo em que proibiu o corte da energia, também 

determinou que a verba seja afetada para o pagamento do valor devido, 

se for o caso, pela requisição de complementação orçamentária. Nas 

hipóteses em que o consumidor seja pessoa jurídica de direito público, 

prevalece nesta Turma a tese de que o corte de energia é possível, desde 

que não aconteça de forma indiscriminada, preservando-se as unidades 

públicas essenciais (...) Ressalto que a interrupção de fornecimento de 

energia elétrica de ente público somente é considerada ilegítima quando 

atinge necessidades inadiáveis da comunidade, entendidas essas - por 

analogia à Lei de Greve - como ‘aquelas que, não atendidas, coloquem em 

perigo iminente a sobrevivência, a saúde ou a segurança da população" 

(art. 11, parágrafo único, da Lei n.º 7.783/89), aí incluídos, hospitais, 

prontos-socorros, centros de saúde, escolas e creches (...).” (STJ, 

Primeira Seção, EREsp 845.982/RJ, Relator Ministro Luiz Fux, DJe 

03/08/2009 – sem grifo no original) Logo, nota-se nesta quadra de 

cognição, existir probabilidade no direito do autor, a considerar, sobretudo, 

o princípio da continuidade dos serviços públicos, segundo o qual seria 

temerária a suspensão do serviço de energia elétrica, como forma de 

compelir o poder público municipal (leia-se, administração indireta) a 

cumprir com seus compromissos enquanto consumidora de energia 

elétrica. Por sua vez, restou demonstrado considerável perigo de dano, já 

que a suspensão do fornecimento deixaria desabastecida de água a 

população local. CONCLUSÃO Diante do exposto, presentes os requisitos 

legais, defiro o pedido de tutela de urgência, para determinar que a 

empresa requerida se abstenha de suspender o fornecimento de energia 

elétrica, com relação aos débitos constantes na notificação apresentada 

na carta n° 5565/2018/CRPP/ENERGISA/MT, referente aos meses de 

setembro, outubro e novembro de 2018. Cite-se e intime-se a parte 

requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à 

audiência com vistas à conciliação a ser designada pela Central de 

Conciliação e Mediação desta Comarca (art. 334, CPC), advertindo que o 

não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de 

conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, 

sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Cientifiquem-se as 

partes de que o comparecimento na audiência, acompanhadas de 

advogados, é obrigatório. Não havendo autocomposição, a parte requerida 

poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias 

úteis, a serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, 

CPC), ou do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de 

conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, I, do CPC, 

fazendo constar ainda que a não apresentação de contestação importará 

na aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de 

fato formuladas pela parte autora (art. 344 CPC). Contestada a ação, 

sendo o caso (arts. 350 e 351 CPC/2015), intime-se a parte requerente 

para impugnação no prazo de 15 (quinze) dias. Diante da relevância dos 

interesses em questão, remetam-se cópia dos presentes autos ao 

Ministério Público e à Câmara de Vereadores de Chapada dos Guimarães 

para que adotem as providências que entenderem pertinentes. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Chapada dos Guimarães/MT, 10 de dezembro 

de 2018. Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de Direito

2ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001266-23.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEVAIR DE SOUZA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da 

legislação vigente, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de 

intimação do advogado do requerente, Via DJE, para no prazo de 15 

(quinze) dias, providenciar o depósito de diligências do Oficial de Justiça, 

nos termos do Prov. 07/2017-CGJ, emitindo a Guia para pagamento no 

portal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: 

(www.tjmt.jus.br), vinculando a guia ao processo e posteriormente juntar 

guia/comprovante de pagamento aos autos. Chapada dos Guimarães/MT, 

10 de dezembro de 2018. Ivanete Loverde Mazocco Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES E 

INFORMAÇÕES: PRAÇA RAFAEL DE SIQUEIRA, 970, CENTRO, CHAPADA 

DOS GUIMARÃES - MT - CEP: 78195-000 - TELEFONE: (65) 33011033

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 77219 Nr: 3412-59.2015.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Helena Pereira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANI BIANCHI - OAB:6641

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se pedido de cumprimento de sentença promovida por Helena 

Pereira dos Santos, em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

Foram expedidas RPV para recebimento do(s) valor(es) objeto de 

execução, sendo a(s) quantia(s) disponibilizada(s) em depósito(s) 

judicial(is).

Posteriormente, pleiteou-se a expedição de alvará(s) para levantamento 

do(s) valor(es) disponibilizado(s).

É o relatório.

DECIDO.

Considerando que a obrigação exequenda foi devidamente cumprida pela 

parte executada, JULGO EXTINTA a(s) execução(ões) datada de 

28.3.2017, o que faço com fulcro no artigo 924, II, do CPC.

Expeça(m)-se alvará(s) para levantamento da(s) quantia(s) disponível(is) 

na forma pleiteada pelo(a) advogado(a) da parte exequente.

Cumpra-se o art. 450, § 3º, da CNGC Judicial 4ª Ed.

Transitada em julgado, arquivem-se, procedendo-se às baixas e 

anotações de estilo.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 74550 Nr: 2200-03.2015.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dejanira de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se pedido de cumprimento de sentença promovida por Dejanira de 

Almeida, em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

Foram expedidas RPV para recebimento do(s) valor(es) objeto de 

execução, sendo a(s) quantia(s) disponibilizada(s) em depósito(s) 

judicial(is).

Posteriormente, pleiteou-se a expedição de alvará(s) para levantamento 

do(s) valor(es) disponibilizado(s).

É o relatório.

DECIDO.

Considerando que a obrigação exequenda foi devidamente cumprida pela 

parte executada, JULGO EXTINTA a(s) execução(ões) datada de 
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18.10.2016, o que faço com fulcro no artigo 924, II, do CPC.

Expeça(m)-se alvará(s) para levantamento da(s) quantia(s) disponível(is) 

na forma pleiteada pelo(a) advogado(a) da parte exequente.

Cumpra-se o art. 450, § 3º, da CNGC Judicial 4ª Ed.

Transitada em julgado, arquivem-se, procedendo-se às baixas e 

anotações de estilo.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 78665 Nr: 625-23.2016.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dercidio Constantino Guimarães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 I. Expeça(m)-se alvará(s) para levantamento da(s) quantia(s) 

disponível(is) na forma pleiteada pelo(a) advogado(a) da parte exequente 

em 29.11.2018, referente à requisição de fl. 95 do PDF.

II. Aguarde-se a disponibilização nos autos do depósito judicial referente 

ao RPV do principal.

III. Expeça-se o necessário.

IV. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 68260 Nr: 3431-02.2014.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Paulina da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO ANTONIO FACCHIN 

FILHO - OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, impulsiono o presente feito em cumprimento as 

determinações legais, intimando o advogado da requerente, pela imprensa, 

para no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar impugnação a Contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 41584 Nr: 80-89.2012.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aluisio Pereira de Magalhães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Chapada dos 

Guimarães - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Odorico Dorilêo Rosa 

Júnior - OAB:13822/MT, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - 

OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARLI APARECIDA DA 

COSTA - OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - 

OAB:11.055

 Certifico que, impulsiono o presente feito em cumprimento as 

determinações legais, intimando o advogado da requerente, pela imprensa, 

para no prazo de 15 dias, manifestar interesse na execução da sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 75517 Nr: 2624-45.2015.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DURVAL DE SOUZA TUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andréa Cristina de Melo 

Barbosa - OAB:11.788/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto, etc.

 I. Cite-se a parte requerida nos termos do que determina o artigo 690, do 

Código de Processo Civil, para, no prazo de cinco (5) dias, manifestar 

acerca do pedido de habilitação dos herdeiros.

II. Eventual silêncio deverá ser certificado.

III. Suspendo, por ora, o curso da demanda, conforme determina os artigos 

313, I, e 690 do Código de Processo Civil.

IV. Expeça-se o necessário.

V. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 104048 Nr: 1454-33.2018.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Benedita Joana de Melo Marques

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

I. Defiro a pretensão executória de título judicial.

II. Intime-se a parte executada, na pessoa de seu representante judicial, 

por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 

(trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo, para 

tanto, arguir qualquer das questões elencadas nos incisos do art. 535, do 

CPC.

III. Advirta-se a parte executada de que (art. 535, §2° e §3° do CPC):

a) caso alegue excesso de execução, deverá indicar e declarar de 

imediato o valor que entende correto, sob pena de não conhecimento da 

arguição;

b) não impugnada a execução ou rejeitadas suas arguições, será 

expedida, por intermédio do presidente do tribunal competente ou ordem 

do juiz, precatório e/ou requisição de pequeno valor em favor da parte 

exequente, observando-se o disposto na Constituição Federal e na 

legislação e normatização pertinentes.

IV. Não havendo impugnação, o que deverá ser certificado, expeça-se a 

pertinente requisição para pagamento, conforme item III. b, 

independentemente de nova determinação.

V. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 94560 Nr: 3188-53.2017.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco Corrêa da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 I. ACOLHO a emenda à inicial.

II. Defiro a pretensão executória em relação ao valor de R$ 2.624,68 

(honorários sucumbenciais).

III. Intime-se a parte executada, na pessoa de seu representante judicial, 

por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 

(trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução relativa ao valor 

de R$ 2.624,68 (dois mil, seiscentos e vinte e quatro reais sessenta e oito 

centavos).

Podendo, para tanto, arguir qualquer das questões elencadas nos incisos 

do art. 535, do CPC.

IV. Advirta-se a parte executada de que (art. 535, §2° e §3° do CPC):

a) caso alegue excesso de execução, deverá indicar e declarar de 

imediato o valor que entende correto, sob pena de não conhecimento da 

arguição;

b) não impugnada a execução ou rejeitadas suas arguições, será 

expedida, por intermédio do presidente do tribunal competente ou ordem 

do juiz, precatório e/ou requisição de pequeno valor em favor da parte 
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exequente, observando-se o disposto na Constituição Federal e na 

legislação e normatização pertinentes.

V. Não havendo impugnação, o que deverá ser certificado, expeça-se a 

pertinente requisição para pagamento, conforme item VI.b, 

independentemente de nova determinação.

VI. Expeça-se o necessário.

VII. Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001145-92.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JACIEL PROCOPIO DA COSTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES PROCESSO N° 1001145-92.2018.8.11.0024 

Vistos, etc. BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, 

ajuizou ação de busca e apreensão com pedido de liminar contra JACIEL 

PROCOPIO DA COSTA, objetivando a constrição do veículo descrito na 

exordial, alegando a inadimplência parte requerida. Com a inicial vieram os 

documentos que a parte autora entendeu pertinentes. É o breve relatório. 

Decido. Sobre a matéria, o artigo 2°, §2° do Decreto-Lei n° 911/69 dispõe o 

seguinte: “Art. 2°. (...) § 2° A mora decorrerá do simples vencimento do 

prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com 

aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do 

referido aviso seja a do próprio destinatário. (Redação dada pela Lei nº 

13.043, de 2014)” In casu, verifica-se o pedido liminar realmente merece 

acolhida, porquanto os documentos dos autos comprovam que a dívida 

está vencida e que a parte requerida foi formalmente constituída em mora. 

CONCLUSÃO Diante do exposto e estando suficientemente comprovada a 

mora da parte devedora/requerida, defiro a liminar de busca e apreensão 

do bem alienado fiduciariamente, descrito na peça vestibular, a ser 

depositado nas mãos de representante legal da parte requerente mediante 

autorização nos autos. Após o cumprimento da medida liminar, proceda-se 

à citação da parte requerida para, no prazo de 5 (cinco) dias após 

executada a liminar, efetuar o pagamento da integralidade da dívida 

pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na 

inicial, hipótese em que o bem lhe será restituído livre de ônus (art. 2°, §3° 

e art. 3°, §2°, do Decreto-Lei n° 911/69). Consigne-se, que o prazo para o 

devedor fiduciante, querendo, apresentar resposta, é de 15 (quinze) dias 

da execução da liminar e que esta poderá ser apresentada mesmo que 

tenha efetuado o pagamento do débito na sua integralidade (art. 3°, §§3° e 

4° do Decreto-Lei 911/69, com redação dada pela Lei nº 10.931/2004). 

Desde já, defiro reforço policial, caso seja necessário. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001170-08.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HIRAN LEAO DUARTE OAB - CE0010422A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WANDERLEY COSTA MACIEL - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES PROCESSO N° 1001170-08.2018.8.11.0024 

Vistos etc. I. Antes de analisar o pedido liminar formulado nestes autos, 

mister se faz a emenda à inicial, com a adequação do valor da causa ao 

valor do benefício patrimonial visado pelo requerente. Isso porque, o valor 

da causa no procedimento especial de busca e apreensão deve 

corresponder ao débito em aberto, isto é, as parcelas vencidas e aquelas 

que ainda não venceram. II. Desse modo, intime-se o requerente, por 

intermédio de seu advogado, para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar 

a inicial, a fim de corrigir o valor atribuído à causa, que deverá 

corresponder ao valor das parcelas em aberto, bem como recolher a 

diferença das custas processuais, sob pena de cancelamento da 

distribuição (artigo 290, do Código de Processo Civil). III. O silêncio deverá 

ser certificado. IV. Expeça-se o necessário. VI. Cumpra-se. Marco Antonio 

Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000533-57.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIO STURMER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JÚLIA JANE BRANDÃO MARTINS GARCIA OAB - MT0007580A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO(A))

 

Intimação da advogada da parte promovente para efetuar o pagamento 

das custas judiciais no valor de R$553,99 (quinhentos e cinquenta e três 

reais e noventa e nove centavos), no prazo de 05 dias, nos termos do 

Provimento 88/2014 CGJ-MT. Chapada dos Guimarães-MT, 11 de 

dezembro de 2018. Luciana Marrques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Comarca de Colíder

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 91/2018-CA

 A Drª. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade , Juíza de Direito 

Diretora do Fórum da Comarca de Colider, Estado de Mato Grosso, no uso 

de suas atribuições legais e etc;

 Considerando o disposto na Instrução Normativa n° 005/2008/DGTJ, de 

05.8.2008, que normatiza o pagamento das substituições de servidores 

durante o afastamento dos titulares dos cargos;

 Considerando que o servidor Eriton Andrade da Silva, matrícula 21.368, 

Analista Judiciário designado para exercer a função Gestor Judiciário da 

1ª Secretaria, encontra-se afastado 20 (vinte) dias de usufruto de férias 

período de 10/12/2018 a 29/12/2018.

 RESOLVE:

DESIGNAR a servidora Patrícia Novaes Costa Dominguez matrícula 9152, 

analista judiciária, para exercer a função de Gestora Judiciária da 1ª 

Secretaria, durante o período de afastamento do titular nos dias 

10/12/2018 a 29/12/2018.

 Publique-se, registre-se e cumpra-se, remetendo-se cópia ao 

Departamento de Recursos Humanos do Tribunal de Justiça.

Colíder, 10 de dezembro de 2018.

 GISELDA REGINA SOBREIRA DE OLIVEIRA ANDRADE

Juíza de Direito Diretora do Fórum

PORTARIA Nº 93/2018-CA

 A Drª. GISELDA REGINA SOBREIRA DE OLIVEIRA ANDRADE, Juíza de 

Direito Diretora do Foro da Comarca de Colíder, em substituição legal, 

Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais,

Considerando o disposto na Instrução Normativa n° 005/2008/DGTJ, de 

05.8.2008, que normatiza o pagamento das substituições de servidores 

durante o afastamento dos titulares dos cargos;

Considerando que a servidora Francieli Mocci Gaiardoni, matrícula 11387, 

designada para exercer a função de Gestora Judiciária da 3ª Secretaria, 

estará afastada das suas funções, gozo de suas férias no período de 

20/11/2018 a 19/12/2018.

RESOLVE:

Art. 1º TORNA SEM EFEITO a Portaria 862018-CA.

Art. 2º DESIGNAR a servidora FERNANDA STECCA CIONI, Analista 

Judiciária, matricula 22577, para exercer a função de Gestora Judiciária 

da 3ª Secretaria, durante o período de 20/11/2018 a 19/12/2018.
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 Publique-se, registre-se e cumpra-se, remetendo-se cópia ao 

Departamento de Recursos Humanos do Tribunal de Justiça.

Colíder, 07 de novembro de 2018.

 GISELDA REGINA SOBREIRA DE OLIVEIRA ANDRADE

 Juiz de Direito Diretor do Foro

PORTARIA Nº 90/2018-DF - PLANTÃO JUDICIÁRIO NA 1ª INSTÂNCIA – 

DEZEMBRO/2018

* A Portaria nº 90/2018-DF completa, encontra-se no Caderno de Anexos 

do Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001461-87.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ALVES MARCAL OAB - MT0013311A (ADVOGADO(A))

HUGO ROGER DE SOUZA ALMEIDA OAB - MT0016285A 

(ADVOGADO(A))

THAIZA SILVA BRITO OAB - MT0021929A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDO CALDEIRA DE LIMA (EXECUTADO)

SILENE DA SILVA (EXECUTADO)

Comprovante de Distribuição de Carta Precatória

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000586-83.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DE FREITAS RODRIGUES OAB - MT0012424S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (RÉU)

Certidão de Impulsionamento - Ato Ordinatório Impugnação à Contestação 

Certifico, para todos os efeitos de direito, que autorizado pelo art. 203, § 

4º do Código de Processo Civil, e art. 482, inciso VI e § 7º, art. 701, inciso 

XVIII da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos 

INTIMANDO o(a)(s) advogado(a)(s) da parte autora, para que no prazo de 

15 (quinze) dias, ofereça(m) impugnação a contestação apresentada nos 

autos. COLÍDER, 11 de dezembro de 2018. PATRÍCIA NOVAES COSTA 

DOMINGUEZ Analista Judiciário(a)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000641-34.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA ALMEIDA LEME SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Silvio Luís Tietz OAB - MT0007809A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Certidão de Impulsionamento - Ato Ordinatório Impugnação à Contestação 

Certifico, para todos os efeitos de direito, que autorizado pelo art. 203, § 

4º do Código de Processo Civil, e art. 482, inciso VI e § 7º, art. 701, inciso 

XVIII da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos 

INTIMANDO o(a)(s) advogado(a)(s) da parte autora, para que no prazo de 

15 (quinze) dias, ofereça(m) impugnação a contestação apresentada nos 

autos. COLÍDER, 11 de dezembro de 2018. PATRÍCIA NOVAES COSTA 

DOMINGUEZ Analista Judiciário(a)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001113-35.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE COLIDER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA ROMANO FERREIRA DA SILVA OAB - MT0017593A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOEL A. ZORZO & CIA. LTDA - ME (EXECUTADO)

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso Secretaria da Primeira Vara da 

Comarca de Colíder Avenida Juiz Vladimir Aparecido Baptista, S/nº Q. 16, 

Setor Leste, Res. Everest, Bairro Jardim Vânia - Colíder – MT Telefone: 66 

3541-1285, ramal 230 E-mail: co.1vara@tjmt.jus.br Certidão de 

Impulsionamento - Ato Ordinatório Manifestação de certidão de Oficial de 

Justiça Certifico, para todos os efeitos de direito, que autorizado pelo art. 

203, § 4º do Código de Processo Civil, e art. 482, inciso VI e § 7º, art. 701, 

inciso XVIII da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos 

INTIMANDO o(a)(s) advogado(a)(s) da parte autora, para que no prazo de 

05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca da certidão negativa de diligência de 

id. 16481729. COLÍDER, 11 de dezembro de 2018 PATRÍCIA NOVAES 

COSTA DOMINGUEZ Analista Judiciário(a)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001820-03.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA LERMEN BEDIN OAB - MT0010937A-O (ADVOGADO(A))

ZILAUDIO LUIZ PEREIRA OAB - MT4427/O (ADVOGADO(A))

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT0012113A (ADVOGADO(A))

IRINEU ROVEDA JUNIOR OAB - MT0005688S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IZABEL CRISTINA ANTUNES PINHEIRO (REQUERIDO)

IZABEL CRISTINA ANTUNES PINHEIRO (REQUERIDO)

AMINADAB JOSE GABRIEL PINHEIRO DA SILVA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

FORUM DA COMARCA DE COLIDER (DEPRECADO)

Juízo da VAra Única de Marcelândia/MT (DEPRECANTE)

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso Secretaria da Primeira Vara da 

Comarca de Colíder Avenida Juiz Vladimir Aparecido Baptista, S/nº Q. 16, 

Setor Leste, Res. Everest, Bairro Jardim Vânia - Colíder – MT Telefone: 66 

3541-1285, ramal 230 E-mail: co.1vara@tjmt.jus.br Certidão de 

Impulsionamento - Ato Ordinatório Manifestação de certidão de Oficial de 

Justiça Certifico, para todos os efeitos de direito, que autorizado pelo art. 

203, § 4º do Código de Processo Civil, e art. 482, inciso VI e § 7º, art. 701, 

inciso XVIII da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos 

INTIMANDO o(a)(s) advogado(a)(s) da parte autora, para que no prazo de 

05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca da certidão negativa de diligência de 

id. 16412814. COLÍDER, 11 de dezembro de 2018 PATRÍCIA NOVAES 

COSTA DOMINGUEZ Analista Judiciário(a)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001122-94.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE COLIDER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA ROMANO FERREIRA DA SILVA OAB - MT0017593A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARLUZA LIMA PEREIRA (EXECUTADO)

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso Secretaria da Primeira Vara da 

Comarca de Colíder Avenida Juiz Vladimir Aparecido Baptista, S/nº Q. 16, 

Setor Leste, Res. Everest, Bairro Jardim Vânia - Colíder – MT Telefone: 66 

3541-1285, ramal 230 E-mail: co.1vara@tjmt.jus.br Certidão de 

Impulsionamento - Ato Ordinatório Certifico, para todos os efeitos de 

direito, que autorizado pelo art. 203, § 4º do Código de Processo Civil, e 

art. 482, inciso VI e § 7º, art. 701, inciso XVIII da Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, 

passo a impulsionar estes autos INTIMANDO o(a)(s) advogado(a)(s) da 

parte autora, para que no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca 

da certidão retro, requerendo o necessário ao prosseguimento do feito. 

COLÍDER, 11 de dezembro de 2018 PATRÍCIA NOVAES COSTA 
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DOMINGUEZ Analista Judiciário(a)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001350-69.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRCE APARECIDA PROVASI (EXECUTADO)

DIRCE APARECIDA PROVASI - ME (EXECUTADO)

 

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso Secretaria da Primeira Vara da 

Comarca de Colíder Avenida Juiz Vladimir Aparecido Baptista, S/nº Q. 16, 

Setor Leste, Res. Everest, Bairro Jardim Vânia - Colíder – MT Telefone: 66 

3541-1285, ramal 230 E-mail: co.1vara@tjmt.jus.br Certidão de 

Impulsionamento - Ato Ordinatório Certifico, para todos os efeitos de 

direito, que autorizado pelo art. 203, § 4º do Código de Processo Civil, e 

art. 482, inciso VI e § 7º, art. 701, inciso XVIII da Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, 

passo a impulsionar estes autos INTIMANDO o(a)(s) advogado(a)(s) da 

parte autora, para que no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca 

da certidão de id. 16998171. COLÍDER, 11 de dezembro de 2018 PATRÍCIA 

NOVAES COSTA DOMINGUEZ Analista Judiciário(a)

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 91266 Nr: 146-12.2015.811.0009

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTES SATÉLITE LTDA, MARCIO 

RODRIGO WIEGERT, NELMO JOSÉ WIEGERT, WANCLEY ANTUNES 

GONÇALVES, LAURI RUSCHEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA - 

OAB:PROCURADORA EST

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA 

- OAB:PROCURADORA EST

 Vistos.

 Trata-se de embargos de declaração opostos contra a sentença 

emanada deste Juízo em que a parte embargante alega omissão e/ou 

contradição, uma vez que a reunião dos processos de execução fiscal, 

nos termos do art. 28 da Lei 6.830/80, não ensejaria a extinção do feito 

sem resolução do mérito, mas sim a redistribuição dos autos.

Conheço dos embargos de declaração, pois que tempestivos.

Entanto, REJEITO-OS pela inexistência de omissão e/ou contradição na 

sentença proferida, pois não há falar em redistribuição dos autos ao Juízo 

da primeira distribuição com base no parágrafo único, do art. 28 da Lei 

6.830/80, haja vista que os processos reunidos tramitam na mesma Vara 

Cível.

Inicialmente, destaca-se que a Lei 6.830 foi promulgada em 22 de 

setembro de 1980, vale dizer, há nada mais nada menos que 38 (trinta e 

oito) anos atrás, período em que os processos eram autuados e decididos 

artesanalmente, por meio físico (capas, grampos e folhas) e máquinas de 

escrever.

Com a abertura judicial, a massificação dos processos e a digitalização do 

sistema de justiça, intensificada na última década, com o devido respeito, 

não faz sentido a parte embargante defender tal posicionamento.

Isso porque a razoável duração do processo por meios que garantam sua 

celeridade possui previsão constitucional no art. 5º, inciso LXXVIII, da 

CRFB/88, ou seja, é direito e garantia fundamental de todos, previsão 

recém inserida pela Emenda Constitucional nº 04 de 30 de dezembro de 

2004.

Tal movimento é resultado do rebaixamento da dignidade da pessoa 

humana provocada pela morosidade na tramitação dos feitos perante o 

Poder Judiciário, pois aquele que não tem seu caso apreciado em tempo 

razoável acaba não tendo meios de fazer concretizar nem mesmo seu 

mínimo existencial, dado o caráter instrumental de acesso à Justiça.

 Não por outro motivo a Lei 13.105, de 16 de março de 2015, não só 

respeitou a diretriz constitucional como revitalizou o debate processual 

como espaço ético de concretização dos direitos pelas partes, não só 

pela razoável duração do processo, prevista logo em seu art. 4º, mas 

também pelo dever de boa-fé e de cooperatividade entre aquelas como 

imperativo ético indutor da aludida duração razoável do processo, 

consoante a combinação dos arts. 6º e 7º também do NCPC.

A situação é tão grave que inúmeras partes falecem durante o curso de 

seus processos, muitos destes distantes do desate final mesmo após 

décadas de tramitação.

Tanto assim que a Lei 10.741, de 1º de outubro de 2003, o famoso 

Estatuto do Idoso, garantiu uma prioridade dentro da prioridade, vale dizer, 

o idoso com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos possui direito à 

prioridade processual, sendo que o idoso maior de 80 (oitenta) anos 

possui prioridade especial em relação aos demais idosos, consoante o 

seu art. 3º, § 2º, previsão que foi incluída pela Lei 13.466/17.

“§ 2º Dentre os idosos, é assegurada prioridade especial aos maiores de 

oitenta anos, atendendo-se suas necessidades sempre preferencialmente 

em relação aos demais idosos.(Incluído pela Lei nº 13.466, de 2017)”

No particular, atualmente tramitam mais de 200 (duzentas) execuções 

fiscais da parte embargante contra TRANSPORTES SATÉLITE LTDA na 1ª 

Vara Cível da Comarca de Colíder, o que gera enorme desperdício de 

recursos humanos, de materiais e energéticos pela unidade de atos 

isolados e repetitivos a serem praticados em cada uma das centenas de 

execuções fiscais.

Daí porque a reunião das execuções fiscais é medida razoável, 

proporcional e racional, a contemplar a agenda valorativa da CRFB/88 e do 

NCPC, a qual deve obedecer os seguintes requisitos:

a) identidade das partes nos feitos a serem reunidos;

 b) requerimento de pelo menos uma das partes;

 c) estarem os feitos em fases processuais análogas; e

d) competência do juízo.

 Tanto assim que o entendimento foi consolidado pelo Superior Tribunal de 

Justiça - STJ, por meio da sistemática dos recursos repetitivos, consoante 

se vê da ementa do recurso representativo da controvérsia:

“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL 

REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. 

CUMULAÇÃO SUPERVENIENTE. REUNIÃO DE VÁRIAS EXECUÇÕES 

FISCAIS CONTRA O MESMO DEVEDOR. ART. 28 DA LEI 6.830/80. 

FACULDADE DO JUIZ. 1. A reunião de processos contra o mesmo 

devedor, por conveniência da unidade da garantia da execução, nos 

termos do art. 28 da Lei 6.830/80, é uma faculdade outorgada ao juiz, e 

não um dever. (...) 2. O artigo 28, da lei 6.830/80, dispõe: "Art. 28 - 0 Juiz, 

a requerimento das partes, poderá, por conveniência da unidade da 

garantia da execução, ordenar a reunião de processos contra o mesmo 

devedor." 3. A cumulação de demandas executivas é medida de economia 

processual, objetivando a prática de atos únicos que aproveitem a mais de 

um processo executivo, desde que preenchidos os requisitos previstos no 

art. 573 do CPC c/c art. 28, da Lei 6.830/80, quais sejam: (i) identidade das 

partes nos feitos a serem reunidos; (ii) requerimento de pelo menos uma 

das partes (Precedente: Resp 217948/SP, Rel. Min. Franciulli Netto, DJ 

02/05/2000) ; (iii) estarem os feitos em fases processuais análogas; (iv) 

competência do juízo. 4. Outrossim, a Lei de Execução Fiscal impõe como 

condição à reunião de processos a conveniência da unidade da garantia, 

vale dizer, que haja penhoras sobre o mesmo bem efetuadas em 

execuções contra o mesmo devedor, vedando, dessa forma, a cumulação 

sucessiva de procedimentos executórios, de modo que é defeso à 

Fazenda Pública requerer a distribuição de uma nova execução, embora 

contra o mesmo devedor, ao juízo da primeira. 5. Não obstante a 

possibilidade de reunião de processos, há que se distinguir duas 

situações, porquanto geradoras de efeitos diversos: (i) a cumulação inicial 

de pedidos (títulos executivos) em uma única execução fiscal, por 

aplicação subsidiária das regras dos arts. 292 e 576 do CPC, em que a 

petição inicial do executivo fiscal deve ser acompanhada das diversas 

certidões de dívida ativa; (ii) a cumulação superveniente, advinda da 

cumulação de várias ações executivas (reunião de processos), que 

vinham, até então, tramitando isoladamente, consoante previsão do art. 28, 

da Lei 6.830/80. 6. A cumulação de pedidos em executivo fiscal único 

revela-se um direito subjetivo do exequente, desde que atendidos os 

pressupostos legais. (...) 7. Ao revés, a reunião de diversos processos 

executivos, pela dicção do art. 28, da LEF, ressoa como uma faculdade do 

órgão jurisdicional, não se tratando de regra cogente, máxime em face do 

necessário juízo de conveniência ou não da medida, o que é aferível 

casuisticamente. 8. O Sistema Processual Brasileiro, por seu turno, 

assimila esse poder judicial de avaliação da cumulação de ações, como se 
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observa no litisconsórcio recusável ope legis (art. 46, parágrafo único do 

CPC) e na cumulação de pedidos (art. 292 e parágrafos do CPC). (...) 

Acórdão submetido ao regime do art. 543- C do CPC e da Resolução STJ 

08/2008.” (STJ, RESP 1158766, Rel.: Ministro LUIZ FUX, Órgão Julgador: 

PRIMEIRA SEÇÃO, Julgado em: 08/09/2010, DJe: 22/09/2010).

A propósito, veja-se o enunciado da Súmula 515 igualmente do Superior 

Tribunal de Justiça:

“Súmula 515 do STJ: A reunião de execuções fiscais contra o mesmo 

devedor constitui faculdade do Juiz. (Súmula 515, PRIMEIRA SEÇÃO, 

julgado em 14/08/2014, DJe 18/08/2014)”.

Alfim, conforme argumentado na sentença objurgada, a extinção do 

processo reunido não traz à parte exequente qualquer prejuízo, uma vez 

que a CDA que instruiu aquele feito será trasladada ao processo piloto e 

efetivamente considerada como parte integrante deste, onde os 

despachos, decisões e demais atos processuais poderão se desenvolver, 

não havendo razão para que continue a constar como ativo no sistema de 

informática.

Dessa forma, mantenho incólume a sentença proferida.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 89946 Nr: 2909-20.2014.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA CARMELITA DA SILVA NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WEDERSON FRANCISCO DA 

SILVA - OAB:12611-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, ACOLHO os embargos de declaração para fazer constar 

onde se lê: “Suma para implantação: Maria Carmelita da Silva Nascimento, 

brasileira, convivente, auxiliar de produção, portadora do RG nº 

2388287-5, SSP/MT, CPF nº 774.403.90334, nascida aos 07/01/1977, 

natural de São João do Jaguaribe - CE, filha de Manoel Bento da Silva e 

Julia Adelina de Oliveira, residente e domiciliada na Av. Tiradentes, nº 996, 

Setor Oeste, Bairro Bom Jesus, no município de Colíder - MT; 

aposentadoria por invalidez; um salário mínimo, com abono anual, a contar 

da cessação do benefício em 17/12/2013.” (sic).Leia-se: “Suma para 

implantação: Maria Carmelita da Silva Nascimento, brasileira, convivente, 

auxiliar de produção, portadora do RG nº 2388287-5, SSP/MT, CPF nº 

774.403.90334, nascida aos 07/01/1977, natural de São João do Jaguaribe 

- CE, filha de Manoel Bento da Silva e Julia Adelina de Oliveira, residente e 

domiciliada na Av. Tiradentes, nº 996, Setor Oeste, Bairro Bom Jesus, no 

município de Colíder - MT; aposentadoria por invalidez; no valor de 100% 

(cem por cento) do salário de benefício, nos termos do art. 44, § 2º, da Lei 

8.213/91, com abono anual, a contar da cessação do benefício em 

17/12/2013.” IV - DISPOSIÇÕES FINAISPermanecem intactos os demais 

termos da sentença proferida no presente feito. Publique-se e retifique-se 

o registro da sentença declarada, anotando-se. Cumpra-se no que couber 

a sentença anterior, expedindo-se o necessário.Deixo, por ora, de 

analisar o pleito da parte autora para oficiar a gerência do INSS para que 

proceda com a reimplantação do benefício concedido.É que o segurado 

aposentado por invalidez poderá ser convocado a qualquer momento para 

avaliação das condições que ensejaram o afastamento ou a 

aposentadoria, concedida judicial ou administrativamente, nos termos do 

art. 43, § 4º, da Lei 8.213/91.Assim, intime-se a autarquia para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se quanto à cessação do benefício, 

devendo esclarecer o(s) motivo(s) que levou(aram) a tal 

decisão.Intimem-se. Cumpra-se COM URGÊNCIA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 88398 Nr: 1626-59.2014.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO RODRIGUES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WEDERSON FRANCISCO DA 

SILVA - OAB:12611-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, ACOLHO os embargos de declaração para fazer constar 

onde se lê: “Suma para implantação: João Rodrigues dos Santos, 

brasileiro, casado, portador do RG nº 24.718.009-9 SSP/MT, CPF nº 

136408278-05, nascido aos 21/11/1963, natural de Atalaia-PR, filho de 

Eurico Rodrigues dos Santos e Otelina Pereira dos Santos, residente e 

domiciliado na Rua Rio Branco, nº 1444, Setor Oeste, Bairro da Torre, 

Colíder/MT; aposentadoria por invalidez; um salário-mínimo, com abono 

anual, a contar da data do requerimento administrativo em 14/05/2014 ”. 

(sic)Leia-se: “Suma para implantação: João Rodrigues dos Santos, 

brasileiro, casado, portador do RG nº 24.718.009-9 SSP/MT, CPF nº 

136408278-05, nascido aos 21/11/1963, natural de Atalaia-PR, filho de 

Eurico Rodrigues dos Santos e Otelina Pereira dos Santos, residente e 

domiciliado na Rua Rio Branco, nº 1444, Setor Oeste, Bairro da Torre, 

Colíder/MT; aposentadoria por invalidez; um salário-mínimo, com abono 

anual, a contar da data do requerimento administrativo em 07/05/2014 ”. IV 

- DISPOSIÇÕES FINAISPermanecem intactos os demais termos da 

sentença proferida no presente feito. Publique-se e retifique-se o registro 

da sentença declarada, anotando-se. Cumpra-se no que couber a 

sentença anterior, expedindo-se o necessário.Intimem-se. Cumpra-se.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 88187 Nr: 1456-87.2014.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALTAIDE RODRIGUES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WEDERSON FRANCISCO DA 

SILVA - OAB:12611-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do Advogado da partes autora para que 

manifeste-se nos autos requerendo o que entender de direito, no prazo de 

30 (trinta) dias, após o que, não havendo manifestação os autos serão 

arquivados.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 98521 Nr: 1135-81.2016.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DDSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA DINARTE SOARES - 

OAB: MT - 11.875

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CILSO PEREIRA DOS SANTOS 

- OAB:OAB/MT- 20.430

 Autos nº: 1135-81.2016.811.0009.

Código Apolo nº: 98521.

Vistos, etc.

1- Defiro a cota ministerial fl.73, para que seja realizado estudo social pela 

Assistente Social credenciada ao juízo, que deverá apontar em seu 

relatório se existem laços afetivos entre o autor e a criança Heurisley 

Matheus Israel Prado.

 2- Sem prejuízo, INTIME-SE a parte requerida para manifestar pelo o que 

entender de direito, ante o laudo pericial de fls.69-71.

3- Após, com a juntada do relatório, ABRA-SE vista ao Ministério Público 

para manifestar pelo que entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Colíder/MT 16 de agosto de 2018.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 86260 Nr: 3670-85.2013.811.0009

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 
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DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLÍDER ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELISBINA ALVES DA SILVA TERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DONIZETH PEREIRA DE PAULA - 

OAB:3229/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): FELISBINA ALVES DA SILVA TERRA, 

Cpf: 50229630197, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 11/12/2013.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICÍPIO DE COLÍDER ESTADO DE MATO GROSSO em face de 

FELISBINA ALVES DA SILVA TERRA, na quantia abaixo especificada, 

referente ao débito de Executado é devedor de imposto sobre a 

propriedade predial e territorial urbana(IPTU), Certidão de Divida Ativa nº 

417/2013,418/2013 e 419/2013., inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 417/2013, 418/2013, 419/2013, 420/2013.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/12/2011

 - Valor Total: R$ 9.685,41 - Valor Atualizado: R$ 9.685,41 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Autos nº: 3670-85.2013.811.0009.Código Apolo nº: 

86260Vistos, etc.1 - Considerando o endereço localizado por este juízo, 

em consulta ao sistema INFOJUD, CITE-SE a executada no endereço 

indicado no extrato em anexo, expedindo o competente mandado.2 – Caso 

seja infrutífera a tentativa de citação no endereço acima indicado na 

consulta, CITE-SE a executada Felisbina Alves da Silva Terra mediante 

edital, com prazo de vinte (20) dias, nos termos da r. decisão de fl. 16, 

devendo a secretaria observar a regra contida no art. 257 do Código de 

Processo Civil.Neste vértice, ante o teor do §1º, do art. 16 da Lei n. 

6.830/1980 “Não são admissíveis embargos do executado antes de 

garantida a execução”, deixo, por ora, de nomear curador especial à 

executada. Destacando, todavia, que para hipótese de eventual penhora 

após a citação por edital, a fim de evitar eventual nulidade sob fundamento 

de cerceamento de defesa, este Juízo nomeará curador especial para 

patrocinar a defesa da executada. 3 – Portanto, decorrido o prazo do item 

“2”, não pago, nem garantida à execução, INTIME-SE o exequente para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, manifestar pelo que entender de 

direito.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Colíder/MT, 21 de agosto de 2018.Giselda Regina Sobreira de Oliveira 

AndradeJuíza de Direito

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Flavia Liziana Vacario 

Aquino, digitei.

Colíder, 06 de dezembro de 2018

Rosangela Block Banazeski Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 98521 Nr: 1135-81.2016.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DDSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA DINARTE SOARES - 

OAB: MT - 11.875

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CILSO PEREIRA DOS SANTOS 

- OAB:OAB/MT- 20.430

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do Advogado da parte requerida, para 

manifestar sobre laudo pericial de fls.69-71, no prazo legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 111686 Nr: 1501-52.2018.811.0009

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGUILERA AUTO PEÇAS LTDA, ANTONIO DONIZETE 

AGUILERA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SVERSUT & SVERSUT LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREA ROSAN DIAS 

FIGUEREDO ZAMAR TAQUES - OAB:8233/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 intimação do advogado da parte Autora, para que no prazo de 05 (cinco) 

dias, promova o recolhimento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, 

através do recolhimento da guia a ser emitida no site de Tribunal de Justiça 

do estado de Mato Grosso, devendo o comprovante do recolhimento ser 

juntado nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 84195 Nr: 1584-44.2013.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIOMAR PEREIRA LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LILIANE CASADEI - OAB:6989/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do advogado da parte autora, do retorno dos autos do TRF a 

este Juízo, para que se manifeste, querendo, NO PRAZO DE 05 DIAS, 

sendo que os autos em referência que se encontram à disposição na 

Secretaria.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 114453 Nr: 3158-29.2018.811.0009

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGACIA DE POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DE 

COLÍDER/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESLEY QUEIROZ PESSETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISANGELA DINARTE 

SOARES - OAB: MT - 11.875

 INTIMAÇÃO da advogada, Dra. Elisangela Dinarte Soares, para que, no 

prazo legal, apresente defesa preliminar referente ao réu Wesley Queiroz 

Pessetto.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 106089 Nr: 1964-28.2017.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO FIRMINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:

 INTIMAÇÃO DJE

Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte REQUERIDA para que efetuem, no prazo 

de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de 

R$ 553,62 (Quinhentos e cinquenta e três reais e sessenta e dois 

centavos), a que foi condenado. Este valor deverá ser lançado na guia 

única de forma separada, sendo R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e 

quarenta centavos), para recolhimento de guia de custas e R$ 140,22 

(cento e quarenta reais e vinte e dois centavos) para fins da guia de taxa 

judiciária. Fica cientificado de que poderá acessar o site do Tribunal de 
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Justiça do Estado de Mato Grosso, endereço www.tjmt.jus.br, link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item 13 

(Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o 

número único do processo, o CPF ou CNPJ do pagante. Clicar no item 

CUSTAS e incluir o valor e clicar no item TAXA e preencher o valor da 

taxa. O sistema vai gerar um boleto único. Após a efetivação do 

recolhimento, deverá protocolizar a guia paga no protocolo geral do Fórum 

da Comarca de Colíder aos cuidados da CAA – Central de Arrecadação e 

Arquivamento.

Advertido que uma vez transcorrido o referido prazo, serão tomadas as 

providências cabíveis, encaminhando-se a certidão de dívida ativa ao 

Departamento de Controle e Arrecadação- DCA/MT, para a devida 

INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA DO ESTADO ou PROTESTO, nos termos dos 

Provimentos nº 40/2014-CGJ e 14/2017-CGJ, e Instruções Normativas nº 

09/2014/PRES/DGTJ e 10/2014/PRES/DGTJ.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001111-02.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ISAIAS LIMA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISMAILI DE OLIVEIRA DONASSAN OAB - MT0016045A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO RENATO PASCOTTO OAB - MT17320/O-O (ADVOGADO(A))

MIRIAM GONCALVES BARBOSA OAB - MT0011795A (ADVOGADO(A))

JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO OAB - MT4611/B 

(ADVOGADO(A))

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA OAB - MT0015629A-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1001111-02.2017.8.11.0009. REQUERENTE: ISAIAS LIMA RIBEIRO 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Trata-se de ação de 

cumprimento de sentença promovida pela parte exequente em desfavor da 

parte executada. Devidamente intimada para se manifestar quanto ao 

depósito realizado pela parte executada, a parte exequente deu-se por 

satisfeita, pugnando ao fim pela expedição de alvará para levantamento 

dos valores. Ante o exposto, defiro o pedido formulado e declaro EXTINTA 

A EXECUÇÃO, nos termos dos artigos 924, inciso II, e 925, ambos do Novo 

Código de Processo Civil. Proceda o(a) Sr(a). Gestor(a) Judiciário(a) com 

as providências necessárias para o levantamento do valor depositado e 

vinculado a este processo à parte exequente. Em nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias, 

observando-se em tudo a novel CNGC. Fica dispensado o registro da 

sentença, providência efetivada com a própria inserção no sistema 

informatizado APOLO/PJE/TJMT, nos termos do art. 317, § 4º, da 

CNGC/MT. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Colíder, 10 de dezembro de 2018.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1001111-02.2017.8.11.0009. REQUERENTE: ISAIAS LIMA RIBEIRO 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Trata-se de ação de 

cumprimento de sentença promovida pela parte exequente em desfavor da 
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A EXECUÇÃO, nos termos dos artigos 924, inciso II, e 925, ambos do Novo 

Código de Processo Civil. Proceda o(a) Sr(a). Gestor(a) Judiciário(a) com 

as providências necessárias para o levantamento do valor depositado e 

vinculado a este processo à parte exequente. Em nada sendo requerido, 
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observando-se em tudo a novel CNGC. Fica dispensado o registro da 

sentença, providência efetivada com a própria inserção no sistema 

informatizado APOLO/PJE/TJMT, nos termos do art. 317, § 4º, da 

CNGC/MT. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Colíder, 10 de dezembro de 2018.
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(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1001111-02.2017.8.11.0009. REQUERENTE: ISAIAS LIMA RIBEIRO 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Trata-se de ação de 

cumprimento de sentença promovida pela parte exequente em desfavor da 

parte executada. Devidamente intimada para se manifestar quanto ao 

depósito realizado pela parte executada, a parte exequente deu-se por 

satisfeita, pugnando ao fim pela expedição de alvará para levantamento 

dos valores. Ante o exposto, defiro o pedido formulado e declaro EXTINTA 

A EXECUÇÃO, nos termos dos artigos 924, inciso II, e 925, ambos do Novo 

Código de Processo Civil. Proceda o(a) Sr(a). Gestor(a) Judiciário(a) com 

as providências necessárias para o levantamento do valor depositado e 

vinculado a este processo à parte exequente. Em nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias, 

observando-se em tudo a novel CNGC. Fica dispensado o registro da 

sentença, providência efetivada com a própria inserção no sistema 

informatizado APOLO/PJE/TJMT, nos termos do art. 317, § 4º, da 

CNGC/MT. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Colíder, 10 de dezembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000281-02.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO CARDOSO RODRIGUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO(A))

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE COLÍDER JUIZADO ESPECIAL DESPACHO/DECISÃO Processo: 

1000281-02.2018.8.11.0009. Vistos. Em razão da ausência de assinatura 

da parte autora na procuração de Num. 11756517, intime-se o douto 

causídico para que, no prazo de 15 (quinze) dias, regularize sua 

representação processual com a apresentação de novo instrumento 

procuratório. Com o aporte do documento, cumpra-se no que couber a 

decisão de Num. 14610412 - Pág. 1. Após, voltem-me os autos conclusos 

para sentença. Intimem-se. Cumpra-se. Colíder, 10 de dezembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000035-06.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE DOMINGOS QUEIROZ DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO(A))

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA OAB - MT19960/O 

(ADVOGADO(A))

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE COLIDER (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DECISÃO Processo: 

1000035-06.2018.8.11.0009. REQUERENTE: MARLENE DOMINGOS 

QUEIROZ DA SILVA REQUERIDO: MUNICIPIO DE COLIDER Vistos. Cite-se o 

ESTADO DE MATO GROSSO para CONTESTAR a ação no prazo de 30 

(trinta) dias (NCPC, art. 335 c.c. art. 183), consignando expressamente a 

advertência a que se refere o art. 344, do citado diploma normativo. Na 

hipótese de a contestação apresentar preliminares, documentos, fatos ou 

argumentos novos, intime-se a parte autora para impugnação, no prazo 

legal. Por oportuno, deixo de designar audiência de conciliação, na forma 

do inciso I, do § 4º, do art. 334, do NCPC, em face do desinteresse da 

parte ré, em ofício encaminhado a este Juízo. Outrossim, a alegada 

hipossuficiência da parte autora não restou demonstrada. Malgrado a 

presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência seja 

assegurada pelo art. 99, § 3º, do NCPC, a Constituição da República 

Federativa do Brasil de 1988, em seu art. 5º, inciso LXXIV, prevê que tal 

benefício será concedido para aqueles que comprovarem a insuficiência 

de recursos: “Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de 

qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros 

residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 

igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: LXXIV - o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

COMPROVAREM insuficiência de recursos;” (sem destaques no original). 

Nesse sentir, o Enunciado nº 116 do FONAJE prevê que o magistrado 

poderá, de ofício, exigir que a parte comprove a insuficiência de recursos 

para a concessão da gratuidade da justiça: “ENUNCIADO 116 - O Juiz 

poderá, de ofício, exigir que a parte comprove a insuficiência de recursos 

para obter a concessão do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, 

LXXIV, da CF), uma vez que a afirmação da pobreza goza apenas de 

presunção relativa de veracidade (XX Encontro – São Paulo/SP).” E o 

Enunciado nº 11 do XV ENCONTRO DE JUÍZES DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

DO ESTADO DE MATO GROSSO traz a mesma diretriz: “ENUNCIADO 11 - 

Na concessão da gratuidade de justiça é recomendável que o juiz analise 

a efetiva comprovação das circunstâncias que a ensejam, nos termos do 

artigo 5º, inciso LXXIV da Constituição Federal (APROVADO XII 

ENCONTRO – CUIABÁ).” É que insuficiente a juntada unicamente de cópia 

do demonstrativo de cálculo da folha de pagamento de Num. 11315998 - 

Pág. 1, pois que aparentemente atípico o fato de a parte autora possuir 

subsídio base no valor de R$ 4.310,35 (quatro mil, trezentos e dez reais e 

trinta e cinco centavos) sem ter condições de adimplir com as custas e 

despesas processuais. Assim, intime-a, por meio de seu advogado ou 

pessoalmente, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove o 

alegado, acostando aos autos cópia de carteira de trabalho/holerite, 

extrato de movimentação de conta bancária dos últimos 03 (três) meses 

ou declaração atualizada do imposto de renda (IRPF), a fim de se aferir 

eventual hipossuficiência. Além disso, em se tratando de pessoa casada 

ou união estável, necessário se faz a juntada dos mesmos comprovantes 

acima declinados do cônjuge ou companheiro. É que a Defensoria Pública 

do Estado de Mato Grosso adota o limite de renda familiar mensal líquida de 

03 (três) salários mínimos para a presunção legal de hipossuficiência, nos 

termos do art. 1º, “caput”, da Resolução nº 90/2017-CSDP, podendo ser 

elastecida para até 05 (cinco) salários mínimos quando mais de uma 

pessoa contribuir para ela, na forma dos §§ 1º e 2º, observadas as 

demais disposições dos §§ 3º a 5º e 7º, todos da referida disposição 
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normativa: “Artigo 1º. Será presumido hipossuficiente de recursos, para 

fins de assistência jurídica pela Defensoria Pública, aquele que comprovar 

renda mensal familiar líquida de até três salários mínimos. § 1º. Renda 

familiar mensal é a soma dos rendimentos auferidos mensalmente pela 

entidade familiar, composta pelo casal e filhos que contribuam para o 

sustento do lar. § 2º. Quando mais de uma pessoa contribuir para a renda 

familiar líquida, o parâmetro para a atuação da Defensoria Pública será de 

até cinco salários mínimos. § 3º. Para aferição da renda familiar líquida 

deverão ser deduzidas as parcelas referentes ao INSS, ao Imposto de 

Renda e aos valores concedidos por programas oficiais de transferência 

de renda e de benefícios assistenciais. § 4º. Não serão computados para 

o fim de se aferir a renda mensal familiar os filhos maiores de idade e 

outros parentes que estejam residindo temporariamente na casa dos 

interessados. § 5º. Na hipótese de duas ou mais famílias residirem no 

mesmo teto, mas com despesas separadas, cada uma delas que buscar 

os serviços da Defensoria Pública deverá ser analisada separadamente 

para efeitos de aferimento da renda mensal familiar. § 7º. Havendo 

possibilidade de solução consensual do conflito, judicial ou 

extrajudicialmente, o limite previsto no caput e no § 2º será aferido apenas 

em relação à pessoa física que originalmente procurou o atendimento”. 

Equânime, proporcional e razoável a adoção por este Juízo dos 

parâmetros estipulados para a atuação do órgão constitucional que tem 

por escopo a defesa dos necessitados, na forma do art. 134, “caput”, da 

CRFB/88, de modo a se aferir pela concessão ou não da gratuidade da 

justiça. Acrescenta-se que para sanar quaisquer dúvidas, este Juízo 

efetuará pesquisas pelos Sistemas RENAJUD, BACENJUD, INFOJUD, 

CAGED e CEI, inclusive com acesso aos dados da Receita Federal. Sem a 

comprovação, a inicial será recebida ou o processo terá seu regular 

prosseguimento independentemente de custas, taxas ou despesas, na 

forma do art. 54 da Lei 9.099/95, mas, em caso de interposição de 

recurso, o preparo compreenderá todas as despesas processuais, 

inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição, exatamente como 

manda o parágrafo único do citado dispositivo legal: “Art. 54. O acesso ao 

Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do 

pagamento de custas, taxas ou despesas. Parágrafo único. O preparo do 

recurso, na forma do § 1º do art. 42 desta Lei, compreenderá todas as 

despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau 

de jurisdição, ressalvada a hipótese de assistência judiciária gratuita.” 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Colíder, 06 de dezembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010044-73.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO ROGERIO SANTOS CEREZOLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS BIGNARDI OAB - MT0012901A (ADVOGADO(A))

REINALDO CELSO BIGNARDI OAB - MT0003561S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVANA DE OLIVEIRA REZER (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

COLÍDER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 INTIMAÇÃO Processo: 

8010044-73.2016.8.11.0009; REQUERENTE: EDUARDO ROGERIO SANTOS 

CEREZOLI REQUERIDO: SILVANA DE OLIVEIRA REZER. Finalidade: 

INTIMAR a parte promovente, através do Advogado(s), para promover o 

recolhimento da taxa judiciária e custas judiciais a favor do Funajuris, junto 

ao Cartório Distribuidor da Comarca de Colíder-MT no prazo de 10 (dez) 

dias, conforme sentença judicial (ID 3304140) e cálculos atualizados (ID 

16640242) comprovando-se o recolhimento nos autos. Colíder, 30 de 

novembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010044-73.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO ROGERIO SANTOS CEREZOLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS BIGNARDI OAB - MT0012901A (ADVOGADO(A))

REINALDO CELSO BIGNARDI OAB - MT0003561S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVANA DE OLIVEIRA REZER (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

COLÍDER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 INTIMAÇÃO Processo: 

8010044-73.2016.8.11.0009; REQUERENTE: EDUARDO ROGERIO SANTOS 

CEREZOLI REQUERIDO: SILVANA DE OLIVEIRA REZER. Finalidade: 

INTIMAR a parte promovente, através do Advogado(s), para promover o 

recolhimento da taxa judiciária e custas judiciais a favor do Funajuris, junto 

ao Cartório Distribuidor da Comarca de Colíder-MT no prazo de 10 (dez) 

dias, conforme sentença judicial (ID 3304140) e cálculos atualizados (ID 

16640242) comprovando-se o recolhimento nos autos. Colíder, 30 de 

novembro de 2018.

Comarca de Comodoro

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº. 85/2018-CA

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR MARCELO SOUSA MELO BENTO 

DE RESENDE, JUIZ DE DIREITO E DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE 

COMODORO, ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO DE SUAS 

ATRIBUIÇÕES LEGAIS...

 CONSIDERANDO que a servidora Lucieni Rezende Garcia Borges, 

matrícula 21787, Analista Judiciária, designada Gestora Judiciária do 

Juizado Especial da comarca de Comodoro, estará de férias 10/12/2018 a 

19/12/2018.

 RESOLVE:

 DESIGNAR o servidor MIKAEL DA COSTA FERREIRA, matrícula nº 34734, 

Analista Judiciário, para o exercício da função de Gestor Judiciário do 

Juizado Especial desta Comarca, em substituição a titular Lucieni Rezende 

Garcia Bortes, no período de 10 de Dezembro de 2018 a 19 de Dezembro 

de 2018.

P. R. Cumpra-se, remetendo-se cópia ao Departamento de Recursos 

Humanos do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

 Comodoro-MT, 10 de dezembro de 2018.

Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

Juiz de Direito e Diretor do Foro

PORTARIA Nº. 82/2018-CA

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR MARCELO SOUSA MELO BENTO 

DE RESENDE, JUIZ DE DIREITO E DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE 

COMODORO, ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO DE SUAS 

ATRIBUIÇÕES LEGAIS...

 CONSIDERANDO que a servidora Maria de Lourdes Bianchini, matrícula 

11241, Auxiliar Judiciária, designada Gestor Judiciária do Cejusc, se 

ausentará de suas funções, no período de 07/01/2019 a 26/01/2019, em 

razão de usufruto de férias.

 RESOLVE:

 DESIGNAR o servidor LUCIANO DA SILVA LOPES, matrícula nº 34887, 

Técnico Judiciário, para o exercício da função de Gestor Judiciário do 

Cejusc, em substituição a titular Maria de Lourdes Bianchini, no período de 

07 de Janeiro de 2019 a 26 de Janeiro de 2019.

P. R. Cumpra-se, remetendo-se cópia ao Departamento de Recursos 

Humanos do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

 Comodoro-MT, 10 de dezembro de 2018.

 Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

Juiz de Direito e Diretor do Foro

PORTARIA Nº. 84/2018-CA

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR MARCELO SOUSA MELO BENTO 

DE RESENDE, JUIZ DE DIREITO E DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE 

COMODORO, ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO DE SUAS 

ATRIBUIÇÕES LEGAIS...

 CONSIDERANDO que a servidora Lucieni Rezende Garcia Borges, 

matrícula 21787, Analista Judiciária, designada Gestora Judiciária do 

Juizado Especial da comarca de Comodoro, estará de férias 07/01/2018 a 

26/01/2018.

 RESOLVE:

 DESIGNAR o servidor MIKAEL DA COSTA FERREIRA, matrícula nº 34734, 

Analista Judiciário, para o exercício da função de Gestor Judiciário do 

Juizado Especial desta Comarca, em substituição a titular Lucieni Rezende 

Garcia Bortes, no período de 07 de Janeiro de 2019 a 26 de janeiro de 

2019.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039412/12/2018 Página 468 de 855



P. R. Cumpra-se, remetendo-se cópia ao Departamento de Recursos 

Humanos do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

 Comodoro-MT, 11 de dezembro de 2018.

 Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

Juiz de Direito e Diretor do Foro

Edital

O Excelentíssimo Juiz de Direito e Diretor do Foro da Comarca de 

Comodoro, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto no 

Provimento 6/2014/CM, de 07.03.2014, torna público, o resultado final dos 

candidatos aptos ao credenciamento, referente ao Processo Seletivo para 

Credenciamento de Psicólogo, para atuarem na Vara/Comarca de 

Comodoro/MT.

 Psicólogo.

Classificação Nome Nota

01 Nadir Morara 10,00

02 Rosiane Carneiro de Almeida 6,50

Comodoro/MT, 10 de Dezembro de 2018.

 Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

Juiz de Direito e Diretor do Foro

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000937-42.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PINHEIRO DA CRUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GENIS SOUZA DA HORA OAB - MT18933/O (ADVOGADO(A))

EDNA DE ALMEIDA FIGUEIREDO OAB - 007.365.751-46 (CURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS - AGÊNCIA LUCAS DO RIO VERDE (RÉU)

 

Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 16 da 

portaria 03/2017 deste juízo, intimo a parte requerida para se manifestar 

acerca dos documentos juntados nos autos no prazo de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000809-22.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

SIDENIR BISPO DO CARMO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA LEITE HEINSCH OAB - MT0012845A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 16 da 

portaria 03/2017 deste juízo, intimo a parte requerente para se manifestar 

acerca dos documentos juntados nos autos no prazo de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001141-86.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

C. J. M. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDENICE JESUS DE OLIVEIRA MARTINS DOS SANTOS OAB - 

769.423.252-87 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

C. M. D. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

OSMAR LUIZ PRETTO OAB - MT0020696A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

J. D. T. V. E. D. F. E. S. D. C. (DEPRECANTE)

 

Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 13 da 

portaria 03/2017 deste juízo, certifico a tempestividade da contestação 

apresentada e intimo a parte autora para que apresente impugnação no 

prazo de 15 dias.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 130438 Nr: 6392-05.2018.811.0046

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL DE COMODORO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRESIANE ALVES TEIXEIRA, MICHELE DOS 

SANTOS, RAFAEL PEREIRA DA SILVA, JOÃO JOSÉ DA COSTA, 

SATURNINO ANDRÉ SENA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HEUDER LIMA DE ASSIS - 

OAB:20006/O

 . POIS BEM. Em relação à custodiada MICHELE DOS SANTOS observa-se 

que a acusada ré primária, não há indícios de que sua soltura poderá 

abalar a ordem pública. Ademais, é possível se verificar que a mesma 

possui residência fixa e família constituída na Comarca de Várzea 

Grande/MT, inexistindo, portanto, indícios de que poderá prejudicar a 

instrução criminal e/ou a aplicação da lei penal. Considerando que a prisão 

preventiva constitui-se em medida cautelar de caráter excepcional, ainda 

que domiciliar, não bastando à existência de provas acerca da 

materialidade do fato e indícios de autoria, mas indispensável se torna a 

demonstração da efetiva necessidade de sua adoção, o que não é mais o 

caso dos autos. No caso, tenho que não mais se justifica a segregação 

cautelar da acusada, a qual só é admitida quando baseada em justificação 

judicial, devidamente fundamentada, nos requisitos do fumus boni iuris e 

do periculum in mora, sob pena de se transformar em letra morta o direito 

individual, constitucionalmente assegurado a todos, da liberdade de ir, vir e 

ficar. Nestes termos, tenho que a revogação da prisão preventiva de 

MICHELE DOS SANTOS se impõe. Ante ao exposto: 1. INDEFIRO o pedido 

de prisão domiciliar formulado por GRESIANE ALVES TEIXEIRA (fls. 

108/110) e MICHELE DOS SANTOS (fls. 121/123); 2. REVOGO a prisão 

preventiva e decretada de concedo a LIBERDADE PROVISÓRIA em favor 

da acusada MICHELE DOS SANTOS, já qualificada nos autos, mediante as 

seguintes condições: a) deverá a ré comparecer a todos os atos do 

processo; b) para mudar de domicílio devera solicitar autorização prévia 

ao juízo; c) não se ausentar da comarca em que reside, por prazo 

superior a 08 (oito) dias, sem autorização judicial; d) deve se abster do 

cometimento de outras infrações penais. Fica advertido a requerente, de 

que o não cumprimento das mesmas, importará na revogação do benefício 

concedido. Expeça-se o alvará de soltura, salvo se por outro motivo 

estiver presa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 20251 Nr: 1406-28.2006.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ MARIANO BRIDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CHRISOSTOMO DUARTE, 

ROSANGELA MARIA DE PAULA DUARTE, MAGRÍCOLA S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ MARIANO BRIDI - OAB:2619

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANÉDIO APARECIDO TOSTA - 

OAB:4855, ANÉDIO APARECIDO TOSTA - OAB:MT/4855

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 3º da 

portaria 03/2017 deste juízo, impulsiono estes autos para intimar o 

advogado da parte autora para proceder a retirada da carta precatória 

para distribuição no juízo deprecado, bem como, comprovar a distribuição 

nos autos

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34809 Nr: 2993-46.2010.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROGÉRIO UEBEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO UMBERTO SIMONETTI, FELIX 

UMBERTO SIMONETI, EDVIRGES GENI SIMONETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ ANTONIO 

WESCHENFELDER - OAB:18203/O MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO SILVA E 

SOUZA - OAB:MT-7.216, THALLYTTA DE OLIVEIRA SEIFERT - 

OAB:18293

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 30 da 

portaria 03/2017 deste juízo, CERTIFICO que os executados e cônjuges 
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não foram intimados pessoalmente acerca da realização penhora visto 

que os AR's de fls. 1429/1431 foram devolvidos com a informação de que 

mudaram-se e endereço insuficiente, razão pela qual intimo o exequente 

para que se manifeste informando novo endereço nos autos no prazo de 

05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 119525 Nr: 1779-39.2018.811.0046

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAUDEMIR ANTÔNIO SEBBEN, IVÂNIA MARIA 

MATTANA SEBBEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIPAL INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO GIOVANI NICHELE - 

OAB:7705

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO DESIDÉRIO - 

OAB:40321/PR

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 3º da 

portaria 03/2017 deste juízo intimo a parte autora a recolher o valor 

correspondente à diligência a fim de que seja cumprido o mandado de 

intimação da parte requerida, devendo o depósito ser efetuado de acordo 

com o Provimento 07/2017-CGJ. (Acessar o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na barra superior, 

escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página selecionar o tópico Emissão de 

Guia de Diligência).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 129334 Nr: 5955-61.2018.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SUELI LOURENÇO ARANTES 

DE OLIVEIRA - OAB:192.664/SP

 Vistos.

Certifique-se a secretaria acerca do decurso do prazo para apresentação 

da Defesa Prévia do acusado LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA.

Caso tenha este tenha decorrido, intime-se o acusado LUIZ CARLOS DE 

OLIVEIRA pessoalmente a respeito da ausência desta, para que apresente 

no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser nomeado um defensor dativo 

para atuar em seu favor.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 37405 Nr: 2104-58.2011.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FORQUIMICA AGROCIENCIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CESAR MENEGOL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIVAL MORADOR - 

OAB:24327/PR, EIDINALVA SILVEIRA MORADOR - OAB:51168/PR, 

LUCIO RICARDO FERRARI RUIZ - OAB:39760/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Rogério Schmidt - 

OAB:4.032/RO

 Intimo a parte autora para recolher o valor correspondente à diligência a 

fim de que seja cumprido o mandado, em 5 dias. (Acessar o site do 

Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na 

barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do 

Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página selecionar o 

tópico Emissão de Guia de Diligência).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 120345 Nr: 2182-08.2018.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZINHA DE JESUS VIEIRA CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 19 da 

portaria 03/2017 deste juízo, intimo as partes para que, no prazo comum 

de 15 dias, se manifestem nos presentes autos. Decorrido tal prazo sem 

manifestação, desde já informo que os autos serão arquivados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 92369 Nr: 3136-25.2016.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVA PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO 

GONÇALVES - OAB:16681

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 19 da 

portaria 03/2017 deste juízo, intimo as partes para que, no prazo comum 

de 15 dias, se manifestem nos presentes autos. Decorrido tal prazo sem 

manifestação, desde já informo que os autos serão arquivados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34226 Nr: 2411-46.2010.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO GMAC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO MARCELO MACAÚBAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CYNTHIA DURANTE - OAB:10282, 

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - OAB:4482/MT, MARCELO BRASIL 

SALIBA - OAB:11546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO MOURA DE VARGAS 

- OAB:14.912-A/MT

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 2º, III da 

portaria 03/2017 deste juízo, intimo a parte exequente para, no prazo de 

05 dias, se manifestar acerca da impugnação do executado juntada as fls. 

480/484.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 79774 Nr: 3091-55.2015.811.0046

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JGdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCMDF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS WAGNER GOBATI DE 

MATOS - OAB:13077

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 16 da 

portaria 03/2017 deste juízo, intimo a parte requerente para se manifestar 

acerca dos documentos juntados nos autos no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 115705 Nr: 185-87.2018.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDA RODRIGUES ASSIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RIAN DIULICE CORDEIRO DA 

SILVA - OAB:18.139/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 16 da 

portaria 03/2017 deste juízo, intimo a parte requerente para se manifestar 

acerca dos documentos juntados nos autos no prazo de 15 dias.

2ª Vara
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Intimação

Intimação Classe: CNJ-61 INTERDITO PROIBITÓRIO

Processo Número: 1001157-40.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO CAETANO NAZARIN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON CESAR FREI ALEXO OAB - MT0007069A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOARES ZAIAS (RÉU)

ALESSANDRA JOSE DE LIMA ZAIAS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Processo nº 

1001157-40.2018.8.11.0046 – Interdito Proibitório Parte autora: LEANDRO 

CAETANO NAZARIN Parte requerida: JOAREZ ZAIAS E OUTRO (A) C E R 

T I D Ã O Eu, Sergio Gonçalves da Silva, Oficial de Justiça Avaliador desta 

comarca de Comodoro/MT, no uso de minhas atribuições legais, etc... 

CERTIFICO que, em cumprimento ao mandado expedido nos autos supra 

por determinação do MM. Juiz de Direito da 2ª Vara desta comarca, 

procedi da seguinte forma: Dia 29 deste mês, compareci ao endereço 

indicado, nesta urbe, e lá sendo, dei cumprimento à medida liminar 

INTIMANDO os requeridos JOAREZ ZAIAS e ALESSANDRA JOSÉ DE LIMA 

ZAIAS, para absterem de atos de turbação ou esbulho da posse do autor 

sobre o imóvel definido no mandado, advertindo-os de que o 

descumprimento implicará em multa diária de cem reais até o limite de três 

mil reais. Em continuidade à diligência, no mesmo ato, efetuei a CITAÇÃO E 

INTIMAÇÃO dos requeridos, JOAREZ ZAIAS e ALESSANDRA JOSÉ DE 

LIMA ZAIAS, para que, querendo, ofereçam contestação no prazo legal, 

os quais, depois de ouvirem a leitura do mandado, cópias da petição inicial, 

decisão e peças anexas, exararam suas notas de cientes no rodapé e 

aceitaram a contrafé que lhes ofereci. O referido é verdade e dou fé. 

Comodoro/MT, 30 de novembro de 2018. Sergio Gonçalves da Silva Oficial 

de Justiça Avaliador – Mat. 5483 TJ/MT

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001178-16.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

V. E. D. P. K. (REQUERENTE)

C. C. A. (REQUERENTE)

S. D. P. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A. E. K. (REQUERIDO)

 

C E R T I D Ã O Eu, Marcos Luiz Gonçalves, Oficial de Justiça desta 

comarca de Comodoro-MT, no uso de minhas atribuições legais, etc... 

CERTIFICO E DOU FÉ, que em cumprimento ao mandado de CITAÇÃO e 

INTIMAÇÃO, expedido pelo Juízo da comarca de Ivinhema-MS, por 

determinação do MM. Juiz de Direito da Segunda vara desta comarca, 

extraído da Carta Precatória nº 1001178-16.2018.8.11.0046, procedi da 

forma subsequente: Deixo de dar Fiel Cumprimento ao R, mandado, haja 

vista, ter recebido carga do mesmo sem tempo hábil para o devido 

cumprimento devido a proximidade da audiência, motivo pelo qual devolvo 

o mandado em cartório. O referido é verdade. Dado e passado nesta 

cidade e comarca de Comodoro-MT, aos 06 dias do mês de novembro do 

ano de dois mil e dezoito, Eu.., Oficial de Justiça, lavrei, digitei e assino. 

Resumo: 01 Certidão. MARCOS LUIZ GONÇALVES OFICIAL DE JUSTIÇA 

MAT. 5331/TJ

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001276-98.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

MAURILIO ANTONIO AVILA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GENIS SOUZA DA HORA OAB - MT18933/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CUIABÁ (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DECISÃO Processo: 1001276-98.2018.8.11.0046. AUTOR(A): 

MAURILIO ANTONIO AVILA DA SILVA RÉU: INSS Vistos. MAURILIO 

ANTONIO AVILA DA SILVA devidamente qualificado na peça basilar ajuíza 

Ação ordinária em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, 

pleiteando a concessão da assistência judiciária gratuita, bem como tutela 

de urgência a fim de ser-lhe concedido o benefício de aposentadoria por 

invalidez, sob o argumento de que é segurado da Previdência Social. 

Sustentou em apertada síntese que a parte autora se encontra acometida 

de patologia que lhe impossibilita de exercer atividades laborais. Requer 

que seja concedido em sede de tutela de urgência o benefício de 

auxílio-doença. É o breve relato. Decido. Da assistência judiciária gratuita. 

Quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita, a meu ver a parte 

autora comprovou não possuir condições para arcar com as custas do 

processo sem prejuízo de seu sustento ou de sua família mormente pelos 

documentos apresentados na exordial. Da tutela de urgência. De proêmio 

ressalto que para a concessão da tutela de urgência, esta exige nos 

termos do art. 300 e seguintes do CPC, a probabilidade do direito, o perigo 

de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos 

efeitos da decisão. Quanto à probabilidade do direito vislumbro que há 

mera aparência e, portanto apenas a mera aparência não satisfaz para a 

configuração do quesito probabilidade do direito. No que diz respeito ao 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo encontra-se 

aparente, vez que os benefícios previdenciários têm natureza alimentar. 

Contudo, não se encontra presente o requisito da reversibilidade dos 

efeitos da decisão, uma vez que a concessão irrestrita de benefícios 

previdenciários sem a probabilidade de que a parte autora se encontra 

impossibilitada para o exercício de qualquer atividade laborativa causará 

danos ao erário. Destarte, nesse influxo de ideias, em que não foram 

preenchidos todos os requisitos da tutela de urgência afigura-se inviável o 

deferimento desta. Da necessidade de designação de audiência de 

conciliação e mediação. Deixo de designar audiência de conciliação e 

mediação, tendo em vista o que dispõe o ofício-circular AGU/PF-MT/DPREV 

n.º 01/2016 que expressa o desinteresse na designação de audiência 

prevista no art. 334, CPC. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de 

urgência de natureza antecipada em sede de liminar formulado pela parte 

autora em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS. Cite-se a 

autarquia requerida mediante REMESSA ELETRÔNICA dos autos, para, 

querendo, apresentar resposta, dentro do prazo de 30 (trinta) dias [na 

forma do art. 183 do CPC], fazendo-se constar, outrossim, as 

advertências a que faz menção o art. 344, ambos do Código de Processo 

Civil. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. (assinado 

digitalmente) Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001299-44.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECIR DE MATOS PAIM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GENIS SOUZA DA HORA OAB - MT18933/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DECISÃO Processo: 1001299-44.2018.8.11.0046. AUTOR(A): 

VALDECIR DE MATOS PAIM RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos. VALDECIR DE MATOS PAIM devidamente qualificado na 

peça basilar ajuíza Ação ordinária em face do Instituto Nacional do Seguro 

Social – INSS, pleiteando a concessão da assistência judiciária gratuita, 

bem como tutela de urgência a fim de ser-lhe concedido o benefício de 

aposentadoria por invalidez, sob o argumento de que é segurado da 

Previdência Social. Sustentou em apertada síntese que a parte autora se 

encontra acometida de patologia que lhe impossibilita de exercer 

atividades laborais. Requer que seja concedido/restabelecido em sede de 

tutela de urgência o benefício de auxílio-doença. É o breve relato. Decido. 

Da assistência judiciária gratuita. Quanto ao pedido de assistência 

judiciária gratuita, a meu ver a parte autora comprovou não possuir 

condições para arcar com as custas do processo sem prejuízo de seu 

sustento ou de sua família mormente pelos documentos apresentados na 

exordial. Da tutela de urgência. De proêmio ressalto que para a concessão 

da tutela de urgência, esta exige nos termos do art. 300 e seguintes do 

CPC, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado 

útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão. Quanto à 

probabilidade do direito vislumbro que há mera aparência e, portanto 

apenas a mera aparência não satisfaz para a configuração do quesito 

probabilidade do direito. No que diz respeito ao perigo de dano ou o risco 

ao resultado útil do processo encontra-se aparente, vez que os benefícios 

previdenciários têm natureza alimentar. Contudo, não se encontra 

presente o requisito da reversibilidade dos efeitos da decisão, uma vez 
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que a concessão irrestrita de benefícios previdenciários sem a 

probabilidade de que a parte autora se encontra impossibilitada para o 

exercício de qualquer atividade laborativa causará danos ao erário. 

Destarte, nesse influxo de ideias, em que não foram preenchidos todos os 

requisitos da tutela de urgência afigura-se inviável o deferimento desta. Da 

necessidade de designação de audiência de conciliação e mediação. 

Deixo de designar audiência de conciliação e mediação, tendo em vista o 

que dispõe o ofício-circular AGU/PF-MT/DPREV n.º 01/2016 que expressa 

o desinteresse na designação de audiência prevista no art. 334, CPC. 

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência de natureza 

antecipada em sede de liminar formulado pela parte autora em desfavor do 

Instituto Nacional do Seguro Social - INSS. Cite-se a autarquia requerida 

mediante REMESSA ELETRÔNICA dos autos, para, querendo, apresentar 

resposta, dentro do prazo de 30 (trinta) dias [na forma do art. 183 do 

CPC], fazendo-se constar, outrossim, as advertências a que faz menção o 

art. 344, ambos do Código de Processo Civil. Expeça-se o necessário. 

Intimem-se. Cumpra-se. (assinado digitalmente) Antonio Carlos Pereira de 

Sousa Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000842-12.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

W. J. S. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSMAR LUIZ PRETTO OAB - MT0020696A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. C. P. D. O. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DECISÃO Processo: 1000842-12.2018.8.11.0046. 

REQUERENTE: WELLEN JOYCE SIQUEIRA SOARES REQUERIDO: ARI 

CARLOS PEREIRA DE OLIVEIRA VISTOS, ETC. Processe-se em segredo 

de justiça. Trata-se de Ação de Guarda cc. com Regulamentação de 

Visitas, cc. Alimentos, com pedido liminar, proposta por Maria do Socorro 

da Costa Silva, por si e representando os menores Marcos Antônio da 

Silva, Marcos Anderson da Silva e Mateus Felipe da Silva Moraes, em face 

de Antônio Claudio Moraes. Alega a autora que possui três filhos em 

comum com o requerido, os quais encontram-se sob sua guarda de fato 

desde o rompimento do relacionamento. Postula medida liminar para 

concessão da guarda provisória dos infantes, uma vez que possui 

melhores condições para exercê-la, bem como a fixação de alimentos 

provisórios. Juntou os documentos necessários. Fundamento e decido. De 

proêmio, defiro os benefícios da assistência judiciária. Foi acostada a 

certidão de nascimento do menor, comprovando o parentesco coma 

requerente e requerido. Da Guarda. De acordo com o postulado orientador 

da matéria, mormente no que diz respeito à guarda, é o da prevalência e 

da preservação dos interesses da criança e do adolescente (art. 203, 

inciso I, art. 205, art. 226 e art. 227, todos da CRFB/88 e art. 1.583 e 

seguintes do Código Civil), de forma que o menor deve permanecer no 

ambiente que melhor lhe assegure o seu bem-estar físico e espiritual, 

independentemente de quem irá exercer a titularidade do direito de guarda. 

Com muito mais amplitude protecionista do que o interesse dos genitores 

sobreleva-se, com maior dinâmica, o interesse do menor, as quais 

reclamam, sem sombra de dúvidas, a permanência em ambiente familiar 

dotado de estabilidade emocional e afetiva, bem como segurança 

psicológica para que possam desfrutar de antevisão de seu futuro como 

pessoa. Com efeito, verifico que de acordo com as informações extraídas 

dos autos, o requerido e a requerente tiveram um relacionamento e, desse 

relacionamento adveio o menor e, tendo em vista que, o requerido não 

demonstrou interesse até então na guarda compartilhada, outra solução 

não resta senão permanecerem sob os cuidados da requerente. Quanto 

ao direito de visitas, considerando a necessidade de convivência das 

menores com seu genitor, esclareço que o pai poderá visitar as filhas 

sempre que quiser, desde que tais visitas não sejam em horários que 

prejudiquem a frequência em centros de educação infantil e/ou escola. 

Ante o exposto, DEFIRO os pedidos formulados na inicial, para o fim de 

Conceder a guarda provisória unilateral do menor Carlos Henrique Siqueira 

em favor da requerente Wellen Joyce Siqueira Soares. Intime-se a 

requerente da guarda para que compareça em Cartório e preste 

compromisso de bem e fielmente desempenhar o encargo que lhe foi 

conferido, na forma do que dispõe o art. 32, da Lei nº 8.069/1990. Por 

conseguinte, fica consignado na presente oportunidade que tal medida é 

provisória dependendo de confirmação posterior conforme preceitua o art. 

35, da Lei nº 8.069/1990. Determino a realização de estudo Psicossocial 

na residência da autora, a ser realizado pela Equipe Interprofissional do 

Juízo no prazo de 30 (trinta) dias. Deixo de designar audiência de 

conciliação, tendo em vista que o requerido reside em Comarca distante, 

sendo pouco provável seu comparecimento, não obstante a possibilidade 

de posterior designação, caso haja interesse das partes. Cite-se o réu, 

para que responda a presente ação, no prazo de 15 dias, sob pena de 

revelia e confissão, com a expedição da missiva correspondente no 

endereço indicado nos autos. Decorrido o prazo, certifique-se, havendo 

resposta, intime-se a parte autora para réplica. Após, a juntada do laudo 

vistas ao Ministério Público. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Comodoro/MT, 22 de agosto de 2018. Antonio Carlos Pereira de Sousa 

Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1001377-38.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO MOURA DE VARGAS (REQUERENTE)

JOAO ALCIR RODRIGUES DE VARGAS (REQUERENTE)

JOSE FERREIRA MARTINS (REQUERENTE)

NELI MARCOLIN (REQUERENTE)

GERALDO MARCOLIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO MOURA DE VARGAS OAB - MT14912/A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUTURO COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS, MINERAIS E 

FLORESTAIS LTDA - EPP (REQUERIDO)

SYNGENTA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DECISÃO Processo: 1001377-38.2018.8.11.0046. 

REQUERENTE: GERALDO MARCOLIN, NELI MARCOLIN, JOSE FERREIRA 

MARTINS, JOAO ALCIR RODRIGUES DE VARGAS, RODRIGO MOURA DE 

VARGAS REQUERIDO: SYNGENTA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA, 

FUTURO COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS, MINERAIS E 

FLORESTAIS LTDA - EPP VISTOS. Trata-se de cumprimento provisório de 

sentença requerida por GERALDO MARCOLIN e outros em face de 

SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA e outros todos devidamente 

qualificados nos autos. Prolatada sentença de procedência pelo juízo que 

conheceu da ação de conhecimento nos autos de cód. 29330, oriundo 

desta segunda vara, requereu o exequente o cumprimento da sentença. É 

o relato do necessário. I – Comprove o autor, por meio de seu advogado 

constituído, a hipossuficiência financeira para adimplir as custas 

processuais em 15 (quinze) dias. II – Efetuado o recolhimento, certifique 

se houve o devido recolhimento das custas processuais. II – Decorrido o 

prazo sem manifestação, venham-me conclusos. Intime-se. Cumpra-se. 

(assinado digitalmente) Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior, Juiz de 

Direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000931-35.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE FIEDLER DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA LEITE HEINSCH OAB - MT0012845A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DECISÃO Processo: 1000931-35.2018.8.11.0046. AUTOR(A): 

ELIANE FIEDLER DE OLIVEIRA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos. Cuida-se de Ação Ordinária manejada por ELIANE FIEDLER 

DE OLIVEIRA em face do Instituto Nacional de Seguro Social – INSS, 

ambos devidamente qualificados nos autos. Com a inicial vieram os 

documentos. Tutela de urgência indeferida de ID 15204988 . Devidamente 

citado, o requerido apresentou sua contestação nos autos, tendo alegado 

prejudicial de mérito no que toca a prescrição das parcelas vencidas 

anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação. No 

mérito, arguiu a capacidade da parte autora em exercer suas atividades 

laborais. A parte requerente apresentou impugnação à contestação nos 

autos. Vieram-me conclusos. É o relato do necessário. Decido. Arguiu o 

requerido prejudicial de mérito acerca da prescrição das parcelas 
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vencidas anteriormente ao quinquênio do ajuizamento da ação. Em que 

pese os argumentos expendidos pelo requerido vislumbra-se que razão 

não lhe assiste neste ponto, uma vez que a parte requerente entrou 

administrativamente com o pedido de benefício de auxilio doença no dia 11 

de maio de 2018 e o ajuizamento da ação se deu em 05 de setembro de 

2018, ou seja, não há em que se falar em prescrição quinquenal. 

Inexistindo outras prejudiciais a serem enfrentadas, não padecendo a 

inicial de vício que exija sua retificação, sendo as partes legítimas para 

figurar no polo ativo e passivo da demanda, havendo interesse 

(adequação e utilidade) em fazer uso da presente via e verificando que o 

pedido é possível juridicamente, depreende-se que a presente demanda 

está em harmonia com os arts. 17 e 485 inciso VI, do NCPC, não havendo 

se falar em carência da ação, tampouco em ausência dos pressupostos 

processuais (art. 485, IV, do NCPC), inexistindo nulidades a serem 

declaradas ou irregularidades para sanar-se, DECLARO o feito saneado. 

Atendendo ao disposto no art. 357, e seguintes do CPC DELIMITO como 

questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória: I - Se a 

parte requerente é segurada (o) obrigatória da Previdência Social. II - Se 

se encontra incapacitada (o) para atividades laborais. III- Se ao tempo da 

incapacidade possuía qualidade de segurada (o). Desta feita, distribuo o 

ônus da prova da seguinte maneira: I - Incumbirá à parte autora comprovar 

que se encontra incapaz para atividades laborais. II - Incumbirá ao INSS 

comprovar que a parte autora não detém a qualidade de segurada (o). 

Defiro a prova pericial pleiteada por ambas as partes, vez que o 

esclarecimento dos fatos controvertidos demanda conhecimentos 

específicos de técnico. E, para tanto nomeio como perito, 

independentemente de compromisso (art. 466, do CPC), o Dr Vagner 

Hoffmann, CRM-RO 3460, com endereço à Rua Terezina, 345, Vilhena/RO, 

devendo ser intimado desta nomeação para conhecimento e realização da 

perícia médica necessária, para responder os quesitos apresentados 

pelas partes, devendo o mesmo ser intimado desta nomeação. Designo a 

perícia médica para o dia 01 de fevereiro de 2019, a partir das 16h20min, 

no prédio do Fórum desta comarca, devendo as partes ser intimadas para 

a realização do exame. O respectivo laudo deverá ser apresentado no 

prazo de 30 (trinta) dias, a contar da efetivação do exame médico. Faculto 

às partes dentro do prazo de 05 (cinco) dias, a indicação de assistentes 

técnicos. Saliento que os honorários periciais serão quitados consoantes 

dispõe o art. 95 e SS do CPC. Fixo honorários periciais no valor máximo da 

tabela II, da Resolução nº 232/2016, do Conselho da Justiça Federal e, 

com base no parágrafo segundo do artigo 2º da resolução 

retromencionada e, multiplico, referido valor, haja vista a complexidade do 

exame e ao local de sua realização, sendo assim, fixo o valor de R$ 

500,00 (quinhentos reais), devendo ser expedido ofício nos moldes do 

anexo I, da referida resolução, e os demais atos necessários ao 

pagamento junto a Justiça Federal - Seção Judiciária de Mato Grosso 1ª 

Região, se enquadrado nos moldes do §2º do art. 2º da dita resolução. 

Intimem-se as partes, que estas detêm o prazo de 15 (quinze) dias para 

alegar qualquer das matérias constantes no art. 465, §1º, I, CPC bem como 

para indicação de assistentes técnicos e apresentação de quesitos (art. 

421, § 1.º, II, CPC) sob pena de preclusão. Após, realizada a perícia, 

intimem-se as partes para apresentarem alegações finais em forma de 

memorial em prazo comum de 15 (quinze) dias em analogia ao art. 477, 

§1º, CPC. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. (assinado 

digitalmente) Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000420-37.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

MOACIR PEDROSO DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GENIS SOUZA DA HORA OAB - MT18933/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS - AGÊNCIA LUCAS DO RIO VERDE (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DESPACHO Processo: 1000420-37.2018.8.11.0046. 

AUTOR(A): MOACIR PEDROSO DE ALMEIDA RÉU: INSS - AGÊNCIA LUCAS 

DO RIO VERDE Vistos. Considerando que na data da audiência retro 

agendada este magistrado estará usufruindo de férias compensatórias, 

conforme já deferido pelo Excelentíssimo Presidente do Tribunal de 

Justiça, em expediente nº 0093680-32.2018.811.000, redesigno-a para o 

dia 13 de fevereiro de 2019, às 13h30min. Cumpra-se nos termos da 

decisão retro. Às providências. Comodoro/MT, 7 de dezembro de 2018. 

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000347-65.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

L. D. S. A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILAMAR APARECIDA RAMPANELLI OAB - MT0012200A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. F. J. (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DESPACHO Processo: 1000347-65.2018.8.11.0046. 

EXEQUENTE: LILIANE DOS SANTOS ALMEIDA EXECUTADO: CRISTIANO 

FLORES JAVANU Vistos. Intime-se a requerente, por meio de sua 

advogada, para que se manifeste no feito no prazo de 05 (cinco) dias. 

Advirto que o silencio será interpretado como quitação do débito com a 

consequente extinção da execução. Após, com ou sem manifestação, 

vistas ao Ministério Público. Comodoro/MT, 14 de novembro de 2018. 

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz(a) de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40547 Nr: 1561-21.2012.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDAÇÃO PIO XII - HOSPITAL DE CÂNCER DE 

BARRETOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TREVO COMÉRCIO DE PRODUTOS 

ALIMENTÍCIOS LTDA - ME, MARIA ALICE ALBUQUERQUE, KENIA CHAVES 

WEST

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DRIELLI CRISTINA LOPES DOS 

SANTOS - OAB:23648-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que em consulta ao sistema SIEL/TRE/MT, com relação às 

senhoras, Maria Alice Albuquerque e Kenia Chaves West, foram 

encontrados os endereços constantes nas folhas anexas a esta certidão, 

fls.: 59/60, dos autos em epígrafe. Desta maneira, efetuo a expedição de 

Cartas de Citação para aqueles.

Luciano Lopes

Técnico Judiciário

Mat.: 34887

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 37242 Nr: 1941-78.2011.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DO OESTE DE 

MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAERTE PALHARIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME DE ARRUDA CRUZ - 

OAB:12642, IGOR AMADEU COCCO RUBIN - OAB:MT/8402

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO GARCIA TATIM - 

OAB:MT/8187-B

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte exequente, na 

pessoa de seus advogados, para que providencie o recolhimento com 

posterior comprovação nos autos, do valor respectivo à diligência a ser 

cumprida pelo Oficial de Justiça, a saber: “Mandado de Penhora, Avalição 

e Intimação”, a ser cumprido no município de Campos de Júlio/MT, em 

desfavor da parte executada, Laerte Palharim. O Mandado aguardará o 

recolhimento na contracapa dos autos.

Luciano Lopes

Técnico Judiciário

Mat.: 34887

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 115005 Nr: 7393-59.2017.811.0046

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039412/12/2018 Página 473 de 855



 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO NOROESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DESSUMILA ALVES DE CASTRO - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTTO MARQUES DE SOUZA - 

OAB:12.404-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista a parte executada não se manifestado no feito, embora 

devidamente intimada, impulsiono o presente autos, com a finalidade de 

intimar a parte autora para, querendo, manifestar-se nos autos, 

requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 117872 Nr: 1089-10.2018.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DO SUL DE RONDONIA 

LTDA- SICOOB CREDISUL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDEISON GONÇALVES COELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO AVELINO DE OLIVEIRA 

NETO - OAB:3249

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista a certidão de intepestividade pela parte requerida, 

impulsiono o presente feito com a finalidade de intimar a parte requerente 

para, querendo, manifestar-se nos autos, requerendo o que entender de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 126130 Nr: 4604-53.2018.811.0046

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRENE ALVES BONIFACIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CECÍLIA BONIFÁCIO DE 

ANDRADE - OAB:23949/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Da tutela de urgência.Segundo o artigo 300 do Código de Processo Civil, a 

tutela de urgência requer a presença da probabilidade do direito e o perigo 

de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em tela, alega o 

autor ausência de regular notificação, e, em caso tal, o pressuposto da 

verossimilhança das alegações deve ser preenchido à luz dos 

fundamentos articulados na inicial. E isso porque todas as tutelas de 

urgência fundamentadas na ausência de notificação, na prática, 

subordinadas à pré-constituição de prova negativa, de difícil ou impossível 

produção, seriam inviabilizadas.Nesses casos, portanto, não se pode 

atribuir à parte que postula provimento liminar o ônus de provar fato 

negativo, para fins de avaliação da verossimilhança de sua pretensão. 

Outrossim, na hipótese, o prosseguimento do leilão extrajudicial implica 

perigo de dano ou ao risco ao resultado útil do processo.Assim, DEFIRO a 

tutela urgência antecipada para o fim de DETERMINAR a SUSPENSÃO dos 

efeitos do leilão extrajudicial do (s) imóvel (is) sob a matrícula 1.422 desta 

comarca até ulterior deliberação deste juízo nos termos do art. 301, CPC, 

ressaltando o caráter provisório da presente medida.Oficie-se a (o) 

Cartorária (o) de Registro de Imóveis desta comarca para que proceda 

com as diligências necessárias no sentido de efetuar a restrição judicial 

nos imóveis sob a(s) matrícula(s) nº 1.422 até ulterior deliberação deste 

juízo.De igual modo, oficie-se a instituição financeira Banco Bradesco S/A, 

do teor deste decisum.DESIGNO audiência de conciliação ou de mediação, 

para o dia 29 de janeiro de 2019.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 122666 Nr: 3243-98.2018.811.0046

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIRIANO DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THAIANE BLANCH BENITES - 

OAB:OAB/MT 23580

 Tendo em vista que não houve a publicação, vez que a advogada do réu 

não estava cadastrada, impulsiono o feito para publicação: Vistos. 

Intime-se a defesa para manifestar-se quanto ao cálculo de pena, no 

prazo de 05 dias. Após, autos conclusos."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 122666 Nr: 3243-98.2018.811.0046

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIRIANO DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THAIANE BLANCH BENITES - 

OAB:OAB/MT 23580

 Vistos.

Intime-se a defesa para manifestar-se quanto ao cálculo de pena, no 

prazo de 05 dias.

Após, autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 19214 Nr: 372-18.2006.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO FERREIRA DA LUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIS DE ALMEIDA 

AVELAR - OAB:9721/A-MT, JAMES ROGERIO BAPTISTA - OAB:9992/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que os autos foram desarquivados. Outrossim, 

impulsiono o presente feito para que a parte autora manifeste-se, dentro 

do prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 32774 Nr: 960-83.2010.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADILSON PINHEIRO SIMÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARETUSA APARECIDA 

FRANCISCA MOREIRA - OAB:13095

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes, na pessoa 

de seus advogados, para que tenham ciência do retorno dos autos da 2ª 

Instância, bem como manifestarem-se no que entenderem de direito, 

dentro do prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 114309 Nr: 7109-51.2017.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IDELINO RABELO DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA CARVALHO FERREIRA 

DE SOUZA - OAB:9025

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista a juntada do laudo pericial na ref: 39, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de intimar a parte requerente para, no 

prazo de 15 dias, apresentar as alegações finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63763 Nr: 1914-27.2013.811.0046

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇAO MINERAL - 

DNPM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPROPOL - COOPERATIVA DOS 
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PRODUTORES DE METAIS E PEDRAS PRECIOSAS N. LACERDA, ANTONIO 

JOAO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÁLVARO MARÇAL 

MENDONÇA - OAB:3247/MT

 Tendo em vista o retorno dos autos da 2ª Instância, impulsiono o feito 

para as partes se manifestarem o que entenderem de direito, dentro do 

prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64282 Nr: 2442-61.2013.811.0046

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZABEL WINGENBACH DA SILVA, JOSÉ ODIL DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MOURA DE VARGAS - 

OAB:14.912-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/PR 8123

 Tendo em vista o retorno dos autos da 2ª Instância, impulsiono o feito 

para as partes se manifestarem o que entenderem de direito, dentro do 

prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 36331 Nr: 1028-96.2011.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IZABEL WINGENBACH DA SILVA, JOSÉ ODIL 

DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO MOURA DE VARGAS 

- OAB:14.912-A/MT

 Tendo em vista o retorno dos autos da 2ª Instância, impulsiono o feito 

para as partes se manifestarem o que entenderem de direito, dentro do 

prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 30388 Nr: 1206-16.2009.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIRCEU GRAEBIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES SIGNOR 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO ALCIR R. DE VARGAS - 

OAB:MT 05881

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANA DA COSTA - 

OAB:5447-B

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes, na pessoa 

de seus advogados, para que tenham ciência do retorno dos autos da 2ª 

Instância, bem como manifestarem-se no que entenderem de direito, 

dentro do prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 11398 Nr: 1385-57.2003.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - SEFAZ -MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ANTÔNIO DOS REIS VALLE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DA 

COMARCA DE COMODORO - OAB:

 Certifico e dou fé que o recurso de apelação é intempestivo. Outrossim, 

impulsiono o presente feito, para a parte requerida, caso queira, 

apresentar suas contrarrazões, dentro do prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61017 Nr: 2820-51.2012.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DO OESTE DE 

MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLA ROBERTA GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO CÉZAR SANTOS REIS 

- OAB:OAB/MT 22096-O, FRANCISMAR SANCHES LOPES - 

OAB:1708-A/MT, LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT, MARIANA 

FRANCISCA DE SOUZA SANCHES - OAB:10938

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que o valor referente à diligência do Sr. Oficial de 

Justiça corresponde a duas diligências para Campos de Júlio, ficando no 

valor de 872,00, devendo ser recolhida através de guia judicial.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 68638 Nr: 1999-76.2014.811.0046

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS 

ALTO JURUENA IX

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SADI LUIZ PICCININ JUNIOR, SADI LUIZ 

PICCININ, CARLOS ALEXANDRE VALVERDE BRANDAO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LORIVALDO FERNANDES 

STRINGHETA - OAB:MT 3.517-B

 VISTOS, ETC.

Cuida-se de ação proposta pela Associação dos Pequenos Produtores 

Rurais do Alto Juruena IX, em desfavor de Sadi Luiz Piccinin e outros, 

regularmente representados e qualificados.

Ressai nos autos que o requerente foi intimado para que desse o devido 

andamento no feito, no entanto, o mesmo permaneceu inerte.

Fundamento e decido.

É sabido que este Juízo não poderá ficar à mercê da vontade das partes, 

vez que, se isto ocorresse, não haveria atenção aos princípios do devido 

processo legal e da celeridade processual, fazendo com que este 

instrumento atinja o seu fim específico.

Nessa senda, tendo por norte evitar que o processo perdure ad eternum, 

o requerente foi intimado, a fim de dar o devido andamento do feito, 

entretanto o mesmo permaneceu inerte, conforme nota-se em certidão de 

fl. 201.

 Sendo assim, não há como o judiciário socorrer e substituir a parte inerte, 

sob pena de ferir de morte cânones o Processo Civil, como o 

desenvolvimento válido e regular do processo.

Ante o exposto, com fundamento no art. 485, inciso III, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução de mérito.

Às comunicações de praxe.

Eventuais custas finais pelo autor.

Sem honorários sucumbenciais.

Após, certificado o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as 

formalidades legais.

P.R.I

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 23 de agosto de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 68898 Nr: 2198-98.2014.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA J.LIMA LTDA-ME, MARILZA 

DE SOUZA, MANOEL DA PAZ CALDAS DUTRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:MT/3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos.

Cuida-se de ação de Execução de Titulo Extrajudicial proposta pelo Banco 

Bradesco em desfavor de Construtora J. Lima Ltda-ME e outros, todos 

devidamente qualificados.
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Ressai nos autos que a exequente foi intimada para que desse o devido 

andamento no feito, sob pena de extinção, porém a mesma não cumpriu 

com a determinação, afirmando que o órgão publico não disponibiliza 

qualquer documento.

 Fundamento e decido.

É sabido que este Juízo não poderá ficar à mercê da vontade das partes, 

vez que, se isto ocorresse, não haveria atenção aos princípios do devido 

processo legal e da celeridade processual, fazendo com que este 

instrumento atinja o seu fim específico.

Nessa senda, tendo por norte evitar que o processo perdure ad eternum, 

a exequente foi intimada, a fim de dar o devido andamento do feito, 

entretanto não cumpriu com a determinação e nem deixou demonstrado 

nos autos prova de que o órgão publico não disponibiliza documentos.

 As informações a respeito da propriedade do veiculo não irão afetar a 

cláusula de reserva de jurisdição.

Ante o exposto, com fundamento no art. 485, inciso III, do CPC, c/c art. 581 

da CNGC/MT, este por aplicação analógica, JULGO EXTINTO o presente 

feito, sem resolução de mérito.

Às comunicações de praxe.

Sem custas e sem honorários sucumbenciais.

Após, certificado o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as 

formalidades legais.

P.I.C

Comodoro-MT, 05 de dezembro de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 13974 Nr: 1869-38.2004.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RITA CAETANO DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENIZE RENATA GALONI - OAB:, 

ELIANA DA COSTA - OAB:5447-B, ROSANGELA BORDINHÃO 

BAIAROSKI DA SILVA - OAB:MT/17408/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

 Compulsando os autos, vislumbro que há valores depositados nos autos.

Razão pela qual DETERMINO as seguintes providências:

1) RETIFIQUE-SE no Cartório Distribuidor e no Setor de Cadastro os autos, 

fazendo registrar que o feito já se encontra na fase de Cumprimento de 

Sentença, nos termos do artigo 513, e seguintes, do CPC, caso já não o 

tenha feito;

2) DETERMINO que o (a) Sr. (a) Gestor (a) junto a Conta Única-TJ/MT, 

solicitando a vinculação dos valores depositados nos autos, caso já não o 

tenha feito;

3) ELABORE o (a) Sr. (a) Gestor (a) alvará judicial de levantamento em 

nome do requerente/do advogado do requerente, desde que este tenha 

poderes especiais no instrumento de mandato, para liberação do importe 

depositado/constrito em favor do credor/beneficiário. Com relação aos 

honorários sucumbenciais estes deverão efetuados em nome do 

causídico e de forma apartada ao valor principal, caso não tenha 

requerido de forma diversa, de forma eletrônica pelo sistema SisconDJ e 

com crédito/transferência para a conta bancária indicada;

4) CIENTIFIQUE-SE a requerente ou seu sucessor, através de qualquer 

meio de comunicação da liberação do depósito judicial - art. 448, e da 

CNGC/MT, se necessário o for.

 5) DETERMINO que dê ciência ao (à) advogado (a) constituído (a), através 

de publicação no DJE ou outro meio legal OU defensor público mediante 

remessa eletrônica/física dos autos, para que esclareça se dá integral 

quitação ao objeto da lide, advertindo-o que decurso do prazo de 10 (dez) 

dias “in albis” será interpretado nesse sentido de anuência ao 

adimplemento e o processo extinto pela satisfação da obrigação - art. 924, 

II, c/c art. 925. Manifestado pelo adimplemento/satisfação ou transcorrido o 

prazo sem manifestação, volte-me concluso para sentença.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 06 de dezembro de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 64251 Nr: 2408-86.2013.811.0046

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAÍDES LAZARETTI MASUTTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO GIOVANI NICHELE 

- OAB:7705/MT

 Vistos.

Trata-se de Ação de Execução Fiscal, interposta pela Fazenda Pública 

Estadual em face de Claídes Lazaretti Mazutti.

Manifestação da exequente à fl. 38, pugnando pela extinção da execução 

fiscal, ante a quitação dos débitos fiscais apontados na CDA.

É o relato do necessário.

Fundamento e decido.

Nos termos do art. 924, inciso II, do CPC, extingue-se a execução quando 

a obrigação for satisfeita, hipótese em que o exequente requer a extinção 

do feito em face do pagamento efetuado.

 Diante do exposto, JULGO EXTINTA a presente Execução Fiscal, na forma 

traçada nos artigos 924, inciso II, c/c 925, ambos do Código de Processo 

Civil. Proceda-se ao desbloqueio dos valores porventura bloqueados na(s) 

conta(s) do executado. Levante-se a constrição judicial incidente sobre 

qualquer bem, se porventura assim estiver.

 CONDENO a executada ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios em 10% sobre o valor da divida.

Transitada em julgado esta sentença, arquivem-se os presentes autos, 

com a respectiva baixa na Distribuição.

P.I.C

Comodoro-MT, 06 de dezembro de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 110990 Nr: 5702-10.2017.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MBDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDAA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DA 

COMARCA DE COMODORO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TAIANA CRISTINA 

CARVALHO MARQUES - OAB:25314 - O/MT

 VISTOS, ETC.

Tendo em conta o advento das férias deste magistrado, e considerando 

que não

foi possível atuar em todos os feitos conclusos, dada a quantidade de 

processos em curso

neste r. juízo, DEVOLVO os autos ao cartório correspondente, para futura 

conclusão ao

Eminente Magistrado Substituto, com fulcro no art. 234, §1º, COJE que 

assim dispõe:

Art. 234. Antes de entrar em férias, o magistrado comunicará ao 

Presidente

do Tribunal de Justiça, que não pende de julgamento causa cuja instrução 

tenha dirigido, e

que não tem autos conclusos por mais tempo que o do prazo legal.

§1º - Será absolutamente defeso ao magistrado entrar em gozo de férias

retendo processos em seu poder, sem devolve-los a cartório; (destaquei).

Por oportuno, enfatizo que a ausência de impulso no presente feito 

decorre do

acúmulo de serviço advindo da carga de trabalho afeta a este Magistrado.

Na oportunidade, DETERMINO que a serventia aloque em escaninho 

próprio

os presentes autos para quem venham primeiramente conclusos para 

correição, devendo na

ocasião separar os processos aptos a sentença obedecendo deste modo 

ao que dispõe o art.

1.342, § 3º, CNGC/MT.

Após o término, certifique-se a escrivania se há petições para ser em 
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juntadas

e após as férias regulamentares, volvam-me os autos conclusos nos 

moldes do acima

estabelecido.

Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000931-35.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE FIEDLER DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA LEITE HEINSCH OAB - MT0012845A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DECISÃO Processo: 1000931-35.2018.8.11.0046. AUTOR(A): 

ELIANE FIEDLER DE OLIVEIRA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos. Cuida-se de Ação Ordinária manejada por ELIANE FIEDLER 

DE OLIVEIRA em face do Instituto Nacional de Seguro Social – INSS, 

ambos devidamente qualificados nos autos. Com a inicial vieram os 

documentos. Tutela de urgência indeferida de ID 15204988 . Devidamente 

citado, o requerido apresentou sua contestação nos autos, tendo alegado 

prejudicial de mérito no que toca a prescrição das parcelas vencidas 

anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação. No 

mérito, arguiu a capacidade da parte autora em exercer suas atividades 

laborais. A parte requerente apresentou impugnação à contestação nos 

autos. Vieram-me conclusos. É o relato do necessário. Decido. Arguiu o 

requerido prejudicial de mérito acerca da prescrição das parcelas 

vencidas anteriormente ao quinquênio do ajuizamento da ação. Em que 

pese os argumentos expendidos pelo requerido vislumbra-se que razão 

não lhe assiste neste ponto, uma vez que a parte requerente entrou 

administrativamente com o pedido de benefício de auxilio doença no dia 11 

de maio de 2018 e o ajuizamento da ação se deu em 05 de setembro de 

2018, ou seja, não há em que se falar em prescrição quinquenal. 

Inexistindo outras prejudiciais a serem enfrentadas, não padecendo a 

inicial de vício que exija sua retificação, sendo as partes legítimas para 

figurar no polo ativo e passivo da demanda, havendo interesse 

(adequação e utilidade) em fazer uso da presente via e verificando que o 

pedido é possível juridicamente, depreende-se que a presente demanda 

está em harmonia com os arts. 17 e 485 inciso VI, do NCPC, não havendo 

se falar em carência da ação, tampouco em ausência dos pressupostos 

processuais (art. 485, IV, do NCPC), inexistindo nulidades a serem 

declaradas ou irregularidades para sanar-se, DECLARO o feito saneado. 

Atendendo ao disposto no art. 357, e seguintes do CPC DELIMITO como 

questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória: I - Se a 

parte requerente é segurada (o) obrigatória da Previdência Social. II - Se 

se encontra incapacitada (o) para atividades laborais. III- Se ao tempo da 

incapacidade possuía qualidade de segurada (o). Desta feita, distribuo o 

ônus da prova da seguinte maneira: I - Incumbirá à parte autora comprovar 

que se encontra incapaz para atividades laborais. II - Incumbirá ao INSS 

comprovar que a parte autora não detém a qualidade de segurada (o). 

Defiro a prova pericial pleiteada por ambas as partes, vez que o 

esclarecimento dos fatos controvertidos demanda conhecimentos 

específicos de técnico. E, para tanto nomeio como perito, 

independentemente de compromisso (art. 466, do CPC), o Dr Vagner 

Hoffmann, CRM-RO 3460, com endereço à Rua Terezina, 345, Vilhena/RO, 

devendo ser intimado desta nomeação para conhecimento e realização da 

perícia médica necessária, para responder os quesitos apresentados 

pelas partes, devendo o mesmo ser intimado desta nomeação. Designo a 

perícia médica para o dia 01 de fevereiro de 2019, a partir das 16h20min, 

no prédio do Fórum desta comarca, devendo as partes ser intimadas para 

a realização do exame. O respectivo laudo deverá ser apresentado no 

prazo de 30 (trinta) dias, a contar da efetivação do exame médico. Faculto 

às partes dentro do prazo de 05 (cinco) dias, a indicação de assistentes 

técnicos. Saliento que os honorários periciais serão quitados consoantes 

dispõe o art. 95 e SS do CPC. Fixo honorários periciais no valor máximo da 

tabela II, da Resolução nº 232/2016, do Conselho da Justiça Federal e, 

com base no parágrafo segundo do artigo 2º da resolução 

retromencionada e, multiplico, referido valor, haja vista a complexidade do 

exame e ao local de sua realização, sendo assim, fixo o valor de R$ 

500,00 (quinhentos reais), devendo ser expedido ofício nos moldes do 

anexo I, da referida resolução, e os demais atos necessários ao 

pagamento junto a Justiça Federal - Seção Judiciária de Mato Grosso 1ª 

Região, se enquadrado nos moldes do §2º do art. 2º da dita resolução. 

Intimem-se as partes, que estas detêm o prazo de 15 (quinze) dias para 

alegar qualquer das matérias constantes no art. 465, §1º, I, CPC bem como 

para indicação de assistentes técnicos e apresentação de quesitos (art. 

421, § 1.º, II, CPC) sob pena de preclusão. Após, realizada a perícia, 

intimem-se as partes para apresentarem alegações finais em forma de 

memorial em prazo comum de 15 (quinze) dias em analogia ao art. 477, 

§1º, CPC. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. (assinado 

digitalmente) Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001359-17.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

WJOSMAN DA FONSECA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RIAN DIULICE CORDEIRO DA SILVA OAB - MT0018139A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DECISÃO Processo: 

1001359-17.2018.8.11.0046. REQUERENTE: WJOSMAN DA FONSECA 

SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA Vistos. Cuida-se de 

Reclamação manejada por WJOSMAN DA FONSECA SILVA em face de 

BANCO BRADESCO S/A, todos devidamente qualificados nos autos, 

colimando indenização por dano moral onde se formulou pedido de tutela 

de urgência para fins da retirada do seu nome dos órgãos de proteção ao 

crédito. Juntou documentos. É o necessário. Decido. Para a concessão da 

tutela de urgência, esta exige nos termos do art. 300 e seguintes do CPC, 

a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão. Desta maneira no que 

tange à probabilidade do direito, esta não se faz necessária, pois a 

jurisprudência tem se manifestado na desnecessidade das partes 

produzirem a dita prova negativa, ou seja, no caso vertente não seria 

crível exigir da parte autora prova de que a inscrição foi indevida, 

mormente por se tratar de relação consumerista. No que tange o requisito 

do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, este emerge 

circunstanciadamente pelo simples fato de que a manutenção indevida 

pela ré do nome da demandante nos órgãos de restrições ao crédito 

cause outros gravames de ordem pessoal e moral a este, visto que o seu 

direito já foi lesado e ainda permanece em constante ameaça de sofrer 

constrangimentos e situações vexatórias na praça, em decorrência da 

pretensa prática indevida da requerida, tolhendo o livre acesso ao crédito 

e criando embaraços. No tocante ao requisito da reversibilidade de fato, 

não há óbice para a tutela satisfativa, porquanto numa eventual 

sucumbência da parte autora no litígio, a medida poderá se reverter 

faticamente ao status a quo ante que se encontrava na demanda, além de 

ensejar a ré eventual indenização pelos prejuízos que vier a suportar com 

a aplicação da medida. Assim, com arrimo no art. 300 e seguintes do CPC, 

concedo a TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA EM 

CARÁTER LIMINAR para o fim de determinar a exclusão do nome da parte 

autora junto aos órgãos de proteção ao crédito no que tange tão somente 

as restrições realizadas por BANCO BRADESCO S/A no que se refere ao 

débito discutido nos presentes autos. Oficie-se o SPC e SERASA por meio 

do sistema Serasajud, para o fim específico de determinar a exclusão do 

nome do requerente no rol de inadimplentes no que tange tão somente a 

restrição realizada pela requerida BANCO BRADESCO S/A no prazo de 05 

(cinco) dias. Deixo de fixar multa por descumprimento em razão do ofício 

que será expedido diretamente aos órgãos de proteção ao crédito. 

DETERMINO que seja agendada nova sessão de conciliação conforme 

pauta do Conciliador do Juizado Especial Cível nos moldes do art. 16 da Lei 

9.099/1995 no prazo de 15 (quinze) dias. Proceda à citação pessoal da 
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parte requerida - na forma preconizada pelo art. 18, I, da Lei 9.099/1995 

c/c art. 909, C.N.G.C./MT para comparecimento à audiência de conciliação 

a ser designada com no mínimo 30 (trinta) dias de antecedência – art. 

conforme o art. 18, § 1º do mesmo códex c/c art. 905, C.N.G.C./MT, 

oportunidade em que poderá contestar a ação em uma das formas 

preconizadas pelo art. 30 da Lei 9.099/1995, sendo facultada a 

formulação de pedidos contrapostos (art. 31, da Lei 9.099/1995), devendo 

a citação conter em seu bojo a ressalva de que o não comparecimento à 

sessão de conciliação, ou à audiência de instrução e julgamento, implica 

na presunção de verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (art. 20, 

da Lei 9.099/1995), com julgamento imediato da causa (art. 23, da Lei 

9.099/1995). A citação pelo correio deverá mencionar que a parte será 

considerada citada independentemente de ter recebido o aviso em mão 

própria. Cientifique à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º 

usque 4º, do art. 9º da Lei 9.099/1995. Se frustrada a citação por correio, 

art. 18, I, da LJESP, cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 

Intime-se observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995 c/c a CNGC. Em 

último caso, havendo necessidade, expeça-se carta precatória 

(devidamente instruída com a contrafé da inicial) solicitando os préstimos 

do juízo deprecado no sentido de citar a parte requerida, se possível no 

prazo de 10 (dez) dias antes da audiência a ser realizada consignando em 

seu bojo nossas homenagens. Expeça-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se com URGÊNCIA. (assinado digitalmente) Antonio Carlos Pereira 

de Sousa Junior Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000388-32.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. DA SILVA MÓVEIS EIRELI EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CECILIA BONIFACIO DE ANDRADE OAB - MT23949/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TATIANA CACANDRE FAJOLI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO SENTENÇA Processo: 

1000388-32.2018.8.11.0046. REQUERENTE: M. A. DA SILVA MÓVEIS 

EIRELI EPP REQUERIDO: TATIANA CACANDRE FAJOLI VISTOS. M. A. DA 

SILVA MOVEIS EIRELI EPP ingressou com ação de cobrança em face de 

TATIANA CACANDRE FAJOLI, argumentando que é credora da requerida 

da quantia inicial de R$ 590,63 (quinhentos e noventa reais e sessenta e 

três centavos), representada pelo documento juntado no ID nº 13948213. 

Devidamente citada/intimada (ID nº 16728739), a conciliação restou 

frustrada em razão do não comparecimento injustificado da requerida (ID 

nº 16741113), razão pela qual a parte autora pleiteou a decretação de 

revelia. É o sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos 

do art. 38, da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de ação de cobrança em que 

a requerente afirma ser credora da quantia inicial de R$ 590,63 

(quinhentos e noventa reais e sessenta e três centavos), representada 

pelos documentos juntados nos autos. Devidamente citada/intimada, a 

requerida deixou de comparecer à audiência de conciliação, bem como 

deixou de se manifestar nos autos. Sendo assim, com base no art. 20 da 

Lei 9.099/95 e art. 344 do CPC, devem ser reputados verdadeiros os fatos 

alegados pela requerente. Anoto que competia à requerida apresentar o 

recibo de pagamento referente à dívida mencionada pela demandante, ou 

qualquer outro fato modificativo/extintivo para afastar a dívida, o que não o 

fez. E que ao deixar de pagar pelo pactuado, a demandada não cumpriu 

com o que deveria, e por esse fato deve responder. Com isso, restando 

incontroversos os fatos narrados na inicial, considerando que a requerida 

não pagou o valor previamente estipulado, e não trouxe aos autos 

elementos que refutassem tais alegações, razão assiste à autora no que 

tange a cobrança dos valores. Posto isso, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO 

INICIAL, condenando à requerida TATIANA CACANDRE FAJOLI ao 

pagamento da quantia de R$ 590,63 (quinhentos e noventa reais e 

sessenta e três centavos) à requerente M.A. DA SILVA MOVEIS EIRELI 

EPP, todos já qualificados nos autos, extinguindo o processo com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. O valor deverá ser 

atualizado com base no INPC, a partir do vencimento da dívida, com 

incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da 

citação, por se tratar de relação contratual. Preclusa a via recursal, 

aguarde-se no prazo de cinco dias a apresentação do cálculo do valor 

devido visando o início da fase de cumprimento de sentença, nos termos 

do artigo 523 do NCPC. Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado 

para pagamento, no prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 

10%, não incluindo honorários advocatícios constante na segunda parte 

do mencionado disposto legal em face do Enunciado 97 do Fonaje. 

Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e 

anotações necessárias. Sem custas ou despesas processuais (art. 54, 

da Lei 9.099/95). Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Thaluá Krignl Capeletti 

Juíza Leiga Vistos. Com esteio no artigo 40 da Lei nº 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão confeccionada pela Juíza Leiga, imantando-a com 

a força jurídica pertinente ao ato, de tal sorte que determino sua 

concretização em todos os seus termos. Cumpra-se. COMODORO, 5 de 

dezembro de 2018. Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Comarca de Jaciara

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 133/2018-CJA

 A Doutora Laura Dorilêo Cândido, Juíza de Direito e Diretora do Foro da 

Comarca de Jaciara, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições 

legais,

 CONSIDERANDO que a servidora Luana Kelly Ivo dos Santos Abrahão, 

matrícula 32577, Analista Judiciária PTJ, designada Gestora Judiciária da 

2ª Vara desta Comarca, estará afastada de suas funções por motivo de 

folga compensatória, no dia 7 de Dezembro de 2018;

RESOLVE:

DESIGNAR a servidora SILVIA GARBELINI SERAFIM, matrícula n. 8459, 

Auxiliar Judiciári a PTJ, para exercer a Função de Gestora Judiciária 

Substituta em Substituição Legal na 2ª Vara desta Comarca, no dia 7 de 

dezembro de 2018;

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Jaciara, 6 de dezembro de 2018

 Laura Dorilêo Cândido

 Juíza de Direito e Diretora do Foro

 PORTARIA N. 134/2018-CJA

 A Doutora Laura Dorilêo Cândido, Juíza de Direito e Diretora do Foro da 

Comarca de Jaciara, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições 

legais,

 CONSIDERANDO que o Servidor Victor Coimbra de Souza, matrícula 

12.500, Analista Judiciário, Designado Gestor Judiciário da 1ª Vara desta 

Comarca, estará afastada de suas funções por motivo de folga 

compensatória no dia 1 4 de dezembro de 2018;

 RESOLVE:

DESIGNAR LUZIA CAROLINE DE LUCENA BATISTA, matrícula n. 37214, 

Analista Judiciário, para exercer a função de Gestora Judiciária em 

Substituição Legal na 1ª Vara desta Comarca no dia 1 4 de dezembro de 

2018.

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Jaciara, 6 de dezembro de 2018

 Laura Dorilêo Cândido

 Juíza de Direito e Diretora do Foro

PORTARIA N. 135/2018-CJA

 A Doutora Laura Dorilêo Cândido, Juíza de Direito e Diretora do Foro da 

Comarca de Jaciara, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições 

legais,

 CONSIDERANDO que o servidor Victor Coimbra de Souza, matrícula 

12.500, Analista Judiciário PTJ, designado Gestor Judiciário na 1ª Vara 

desta Comarca, estará afastado de suas funções por motivo de folga 

compensatória no dia 1 0 de dezembro de 2018;

 RESOLVE:

DESIGNAR a servidora LUZIA CAROLINE DE LUCENA BATISTA, matrícula 

n. 37214, Analista Judiciário PTJ, para exercer a Função de Gestora 

Judiciário em Substituição Legal na 1ª Vara desta Comarca no dia 1 0 de 

dezembro de 2018;

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Jaciara, 7 de dezembro de 2018

 Laura Dorilêo Cândido
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 Juíza de Direito e Diretora do Foro

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 27368 Nr: 2559-39.2008.811.0010

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: MDJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Victor Meira Borges - 

OAB:12033/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JOSEANE 

MALHEIROS ALVIM PARMIGIANI, para devolução dos autos nº 

2559-39.2008.811.0010, Protocolo 27368, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

1ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 104993 Nr: 8643-41.2017.811.0010

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GIL LA HIRE COIMBRA RODRIGUES MILLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): K.L.D. EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA, 

KELLY DE VLIEGER MARTELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO JOÃO PASQUALOTTO - 

OAB:3569, MICHEL KAPPES - OAB:14185/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM FELIPE SPADONI - 

OAB:6197/MT, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6735/O

 Vistos etc.

 A parte requerente comparece aos autos à ref. 57 justificando o motivo 

pelo qual seu patrono não poderá comparecer à solenidade designada à 

ref. 39, pugnando pela redesignação desta.

Pois bem.

Verificando que o patrono do autor não poderá comparecer à audiência 

designada para o dia 13/12/2018, já que deverá comparecer a solenidade 

marcada para o mesmo dia pelo Juízo de Diamantino – MT, sua justificativa 

deve prosperar.

Sendo assim, pelos motivos expostos acima, redesigno a audiência de 

instrução para o dia 31 de janeiro de 2019, às 14h30min.

Saliento, ainda, que as partes deverão promover o comparecimento das 

testemunhas à audiência, independente de intimação, nos termos do art. 

455, do Código de Processo Civil.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo nos 

termos do despacho de ref. 29.

Às providências.

Jaciara/MT, 10 de dezembro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 53653 Nr: 2177-70.2013.811.0010

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANA XAVIER DA SILVA, ROSALIA PEREIRA 

NUNES XAVIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Intimação - Sentença ME102

Prazo do Edital:30

Nome do(a,s) Intimando(a,s):

Nome e cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

Sentença:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 49812 Nr: 1588-15.2012.811.0010

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GCSA, LGSDA, SDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CSDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação - Execução de Alimentos ME143

Prazo do edital:20

Citando:Requerido(a): Claudio Souza de Araujo Filiação: Ociam Ferreira 

Araujo e Luzia Alves de Souza Araujo, brasileiro(a), , Endereço: Rua 08, 

Casa 08, Quadra 16, Bairro: Cohab Tarumã, Cidade: Várzea Grande-MT

Valor a ser pago:40.807,37

Nome e Cargo do digitador:

Nº Ordem Serv. Aut. Escrivão assinar:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 14354 Nr: 1101-26.2004.811.0010

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ONILDES DA SILVA NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLAVIO SOARES NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Oderly Maria Ferreira Lacerda - 

OAB:6133-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar 

o(a) advogado(a):Oderly Maria Ferreira Lacerda , para no prazo de 24 

(vinte e quatro) horas, proceder a devolução dos autos em epígrafe, que 

se encontra em carga pelo prazo extrapolado, neste Cartório, sob pena de 

ser decretada busca e apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 24164 Nr: 340-53.2008.811.0010

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANO SPIRONELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Oderly Maria Ferreira Lacerda - 

OAB:6133-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar 

o(a) advogado(a):Oderly Maria Ferreira Lacerda , para no prazo de 24 

(vinte e quatro) horas, proceder a devolução dos autos em epígrafe, que 

se encontra em carga pelo prazo extrapolado, neste Cartório, sob pena de 

ser decretada busca e apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51487 Nr: 4-73.2013.811.0010

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIA DA CRUZ CANAVARROS, AURORA DA 

CRUZ, CECÍLIA NUNES DA CRUZ, IRENE DA CRUZ DE JESUS, BENEDITO 

NORBERTO DE JESUS, LUZIA NUNES DA CRUZ, HERALDINA DA CRUZ 

MOTTA, AGUEDA DA CRUZ CÂNDIDO, VALDEMAR MOTTA, EDINETE 

MACEDES DA CRUZ, GILBERTO DA SILVA, JOERSO NUNES DA CRUZ, 

LOURDES NUNES DA CRUZ, BRÍGIDA DA CRUZ VEIGA, LUCIMAR 

BONIFÁCIO GARCIA, MIGUEL VEIGA, JOANITA VEIGA DE SOUZA, 

CARLOS FERREIRA DE SOUZA, JOANICE VEIGA GARCIA, MARCIA 
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TEODORA VEIGA, LINDOMAR DA CRUZ VEIGA, LUCINÉIA VEIGA 

SEVERO, JOSÉ SEVERO REINALDO, MIGUEL VEIGA FILHO, LINDACY 

VEIGA DA SILVA, ANTONIO PEREIRA DA SILVA, LAZARO DA CRUZ 

VEIGA, DEUSITA ALVES DA CRUZ, THAYSA ALVES DA CRUZ, NAX 

SANDRO ALMEIDA DOS SANTOS, ROBERTO MANOEL DE DEUS, 

JOAQUIM MONTEIRO DE OLIVEIRA, Elizeu Nunes da Cruz, MARIA 

ANTONIA DA CRUZ, TEREZINHA FÉLIX SILVA CRUZ DE DEUS, NEUZA 

SILVA CRUZ MONTEIRO DE OLIVEIRA, ALDINEIA APARECIDA MARTINS 

DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIMILHANO DA CRUZ E SILVA, ESMERALDA 

NUNES DE SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Oderly Maria Ferreira Lacerda - 

OAB:6133-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar 

o(a) advogado(a):Oderly Maria Ferreira Lacerda , para no prazo de 24 

(vinte e quatro) horas, proceder a devolução dos autos em epígrafe, que 

se encontra em carga pelo prazo extrapolado, neste Cartório, sob pena de 

ser decretada busca e apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 36137 Nr: 114-73.1993.811.0010

 AÇÃO: Arrolamento Comum->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OFS, RDSF, AFDS, MRDCES, OFS, FRDS, IDSC, HFDS, 

VA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMVDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANNE APARECIDA DA 

SILVA - OAB:285867-B/SP, ESTELA MARIS PIVETTA - OAB:6722/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar 

o(a) advogado(a):Estela Maris Pivetta , para no prazo de 24 (vinte e 

quatro) horas, proceder a devolução dos autos em epígrafe, que se 

encontra em carga pelo prazo extrapolado, neste Cartório, sob pena de 

ser decretada busca e apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 53496 Nr: 2040-88.2013.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGINALDO CORTEZ DE PAULA, ELZA DEODATA 

CORREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DORIVAL VALLE CRUZ, NEUSA VIEIRA VALLE 

CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO GUIMARÃES NOGUEIRA 

- OAB:12.853-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE CARVALHO - 

OAB:1792-A/MT, Marcus Vinicius Gregório Mundim - OAB:14.235 - 

MT, Silvana Pacheco Leal - OAB:3714/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar 

o(a) advogado(a):Eliemerson Douglas Langner , para no prazo de 24 

(vinte e quatro) horas, proceder a devolução dos autos em epígrafe, que 

se encontra em carga pelo prazo extrapolado, neste Cartório, sob pena de 

ser decretada busca e apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 9285 Nr: 1443-42.2001.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ ALBERTO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS CORRÊA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO POETA 

CARVALHO - OAB:10.094/RS, DENIZ ESPEDITO SERAFINI - 

OAB:5.398-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO RIBEIRO 

MARTINS - OAB:4.112/MT, FRANCISCO DE CARVALHO - 

OAB:1792-A/MT, Silvana Pacheco Leal - OAB:3714/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar as 

partes acerca do retorno dos autos da Instância superior, para no prazo 

de 20 (vinte) dias, requeiram o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 55451 Nr: 3849-16.2013.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAUDENICE BENTO PEREIRA, RENATO DIAS COUTINHO 

NETO, CHERNENKO DO NASCIMENTO COUTINHO, VALDIR SCHERER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT, PREV-JACI-Fundo 

Municipal de Previdência Social dos Servidores Púb. Jaciara/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17553 -O / MT, DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO - 

OAB:12466-A-MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - OAB:11003-A/MT, 

Valdir Scherer - OAB:3720/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Araújo Barcelos - 

OAB:16.778 - MT, CARLOS RAIMUNDO ESTEVES - OAB:7.255 - MT, 

Delcio Barbosa Silva - OAB:14.364/MT, Juliano Albert Schmidt - 

OAB:16.111 - MT, Karina Oliveira Miranda Marques - OAB:8.567-B - 

MT, Victor Meira Borges - OAB:12033/MT

 CERTIFICO e dou fé, que os autos epigrafados acima, foram recebidos 

pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de 

Jaciara-MT, ficando cadastrado junto ao Sistema Informatizado de Gestão 

das Centrais e Centro Judiciários sob o nº 212541 designada Sessão de 

Conciliação para o dia 07/03/2019 às 13hs30.

CERTIFICO ainda que, com fundamento no Enunciado n. 27 do FONAMEC, 

remeto os autos à Unidade de Origem para que procedam com a 

intimações das partes e seus respectivos procuradores jurídicos, a fim de 

que estes compareçam à Sessão de Conciliação/Mediação que ocorrerá 

no CEJUSC no dia e hora descritos acima.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 55207 Nr: 3615-34.2013.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVANGELISTA PEDRO DA ROCHA, RENATO DIAS 

COUTINHO NETO, CHERNENKO DO NASCIMENTO COUTINHO, VALDIR 

SCHERER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17553 -O / MT, DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO - 

OAB:12466-A-MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - OAB:11003-A/MT, 

Valdir Scherer - OAB:3720/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Delcio Barbosa Silva - 

OAB:14.364/MT, Victor Meira Borges - OAB:12033/MT

 CERTIFICO e dou fé, que os autos epigrafados acima, foram recebidos 

pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de 

Jaciara-MT, ficando cadastrado junto ao Sistema Informatizado de Gestão 

das Centrais e Centro Judiciários sob o nº 212508 designada Sessão de 

Conciliação para o dia 07/03/2019 às 13hs00.

CERTIFICO ainda que, com fundamento no Enunciado n. 27 do FONAMEC, 

remeto os autos à Unidade de Origem para que procedam com a 

intimações das partes e seus respectivos procuradores jurídicos, a fim de 

que estes compareçam à Sessão de Conciliação/Mediação que ocorrerá 

no CEJUSC no dia e hora descritos acima.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 45106 Nr: 2896-57.2010.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCRÉCIO RODRIGUES LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNELSON ZULIANI BELLO - 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039412/12/2018 Página 480 de 855



OAB:2532-A/MT, MARINA DELMONDES DEGASPERY SILVA - 

OAB:10078MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OLDACK ALVES DA SILVA 

NETO - OAB:28164/GO

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, considerando a Certidão retro, impulsiono os presentes 

autos, com a finalidade de intimar a parte autora pessoalmente, para no 

prazo de 05 (cinco) dias, impulsionar os autos, requerendo o que entender 

de direito, sob pena de extinção/arquivamento.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-61 INTERDITO PROIBITÓRIO

Processo Número: 1003390-21.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELE KOLLER MATTIONI (AUTOR(A))

FABIO MATTIONI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRIAM MATTIONI OAB - RS48520-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GIOVANI FRITSCH (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1003390-21.2018.8.11.0010. AUTOR(A): 

FABIO MATTIONI, GABRIELE KOLLER MATTIONI RÉU: GIOVANI FRITSCH 

VISTOS ETC, O pedido liminar deve ser postergado, posto necessário a 

realização de audiência de justificação prévia, consoante arts. 562 e 568, 

ambos do Código de Processo Civil. “Art. 562. Estando a petição inicial 

devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do 

mandado liminar de manutenção ou de reintegração, caso contrário, 

determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu 

para comparecer à audiência que for designada. (...) Art. 568. Aplica-se 

ao interdito proibitório o disposto na Seção II deste Capítulo.” No caso 

vertente, a audiência de justificação prévia se mostra pertinente, tendo em 

vista que os argumentos expostos na petição inicial, bem como, os 

documentos juntados, não permitem, de plano, uma compreensão segura 

da controvérsia suscitada. Assim, designo audiência para o dia 18 de 

dezembro de 2018, às 14h00min. Intime-se o autor para comparecer à 

audiência. Nos termos do artigo 562, do Código de Processo Civil, CITE-SE 

o requerido para comparecer à audiência, em que poderá intervir desde 

que o faça por intermédio de Advogado. O prazo para contestar é de 15 

dias (art. 564 do CPC), e contar-se-á a partir da intimação da decisão que 

deferir ou não a medida liminar (art. 564, parágrafo único, do CPC). 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Jaciara/MT, 11 de dezembro de 

2018. Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-61 INTERDITO PROIBITÓRIO

Processo Número: 1003390-21.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELE KOLLER MATTIONI (AUTOR(A))

FABIO MATTIONI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRIAM MATTIONI OAB - RS48520-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GIOVANI FRITSCH (RÉU)

 

Certifico e dou fé que, faço expedir intimação aos requerentes, para no 

prazo de 24 (vinte e quatro) horas, juntar aos autos o comprovante da 

diligência do oficial de justiça.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002476-54.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ALFEU APARECIDO ZANFOLIN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIO FELIPE MIOTTO OAB - 550.563.931-34 (PROCURADOR)

ALEXANDRE RICARDO DA SILVA CAMPOS OAB - MT0007438A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (RÉU)

 

CERTIFICO e dou fé, que os autos epigrafados acima, foram recebidos 

pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de 

Jaciara-MT, ficando cadastrado junto ao Sistema Informatizado de Gestão 

das Centrais e Centro Judiciários sob o nº 207813 designada Sessão de 

Conciliação para o dia 05/02/2019 às 15hs45. CERTIFICO ainda que, com 

fundamento no Enunciado n. 27 do FONAMEC, remeto os autos à Unidade 

de Origem para que procedam com a intimações das partes e seus 

respectivos procuradores jurídicos, a fim de que estes compareçam à 

Sessão de Conciliação/Mediação que ocorrerá no CEJUSC no dia e hora 

descritos acima.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 48861 Nr: 551-50.2012.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE ALICE CRISPIM GUIMARÃES, LUIS CARLOS 

ANDERSON GUIMARÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:189492/SP, EDVALDO LUIZ FRANCISCO - OAB:99148/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, faço expedir intimação ao exequente, para no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se acerca do ofício de fls. 191 e 

requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 17011 Nr: 1576-45.2005.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZINHA SCHNEIDER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÁUDIA AQUINO DE OLIVEIRA - 

OAB:7230, RENAN ALVES BATISTA - OAB:21351

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUSSARA BEATRIZ OLIVEIRA 

DE OLIVEIRA - OAB:3650

 Certifico e dou fé que, faço expedir intimação a exequente, para no prazo 

de 05 (cinco) dias, manifestar-se acerca do ofício de fls. 216 e requerer o 

que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31245 Nr: 3068-33.2009.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Laurentino Catarino dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALOÍSIO DA ROSA HAAS - 

OAB:9.038, NICIA DA ROSA HAAS - OAB:5.947-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, faço expedir intimação a exequente, para no prazo 

de 05 (cinco) dias, manifestar-se acerca do ofício de fls. 258 e requerer o 

que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 52003 Nr: 572-89.2013.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENIR GREGÓRIO MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DERCIO LUPIANO DE ASSIS 

FILHO - OAB:12466-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 572-89.2013.811.0010

Código nº. 52003

Requerente: Renir Gregório Moraes

Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS

VISTOS ETC,
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Ao Cartório Distribuidor para que retifique a capa dos autos, fazendo 

registrar que o feito se encontra na fase de “Cumprimento de Sentença”, 

nos termos do artigo 513, § 1º e seguintes do Código de Processo Civil.

Intime-se o Instituto Nacional de Seguro Social – INSS, para, querendo, no 

prazo de 30 (trinta) dias, impugnar os cálculos ofertados pelo exequente 

às fls. 155/156, nos moldes do artigo 535 do Código de Processo Civil, 

verbis:

“Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu 

representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, 

querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a 

execução, podendo arguir:

I - falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo 

correu à revelia;

II - ilegitimidade de parte;

III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação;

IV - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções;

V - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução;

VI - qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como 

pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que 

supervenientes ao trânsito em julgado da sentença.”

 (...)

Decorrido o prazo “in albis”, certifique-se e após, expeça-se o Precatório 

ou RPV como requerido.

Havendo impugnação, vistas à exequente para, querendo, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresentar resposta.

Após, conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Jaciara-MT, 13 de novembro de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 1528 Nr: 65-56.1998.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RACIM FOMENTO MERCANTIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADIR ENAR DE VLIEGER, DILSON LUIZ 

CADORE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO CARLOS CASCÃO - 

OAB:8418/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIO CREMA - 

OAB:2.860-MT

 Processo nº. 2003/113

Código 1528

VISTOS ETC,

Nos termos da decisão de fl.116, remetam-se os autos à Central de 

Arrecadação e Arquivamento desta comarca para as providências 

necessárias.

 Às providências.

 Cumpra-se.

Jaciara-MT, 22 de novembro de 2018.

Valter Fabricio Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 50465 Nr: 2290-58.2012.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO PIEPER 

ESPINOLA - OAB:15.999-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:211648SP, RAFAEL SGANZERLA DURAND - OAB:OAB/MT 12.208

 Ante o exposto, REJEITO A IMPUGNAÇÃO À PENHORA de fls. 

138/141.Sem custas e honorários advocatícios.Escoado o prazo recursal, 

certifique-se.Empós, expeça-se o competente Alvará Judicial de 

Levantamento dos valores penhorados como postulado pelo 

impugnado/exequente às fls. 143/150.Feito isso, conclusos.Intimem-se. 

Cumpra-se.Jaciara/MT, 05 de dezembro de 2018.Valter Fabricio Simioni da 

Silva Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 56583 Nr: 956-18.2014.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIA LINDALVA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA 

CIPA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALILA AUXILIADORA DA 

COSTA LEITE - OAB:10469/MT, LUANA LIPORACE PIRES DA SILVA - 

OAB:12223/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edmilson Vasconcelos de 

Moraes - OAB:8548/MT

 Acerca do tema:“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

EXECUÇÃO DE SENTENÇA NÃO EMBARGADA. REMESSA DOS AUTOS EX 

OFFICIO AO CONTADOR JUDICIAL. POSSIBILIDADE. AVERIGUAÇÃO DA 

COISA JULGADA. PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO DO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. 

(TRF-3  -  AG:  40212  SP 2000 .03 .00 .040212-4 ,  Re la to r : 

DESEMBARGADORA FEDERAL ALDA BASTO, Data de Julgamento: 

01/08/2007, QUARTA TURMA)Além da violação aos preceitos 

constitucionais que autorizam a relativização da coisa julgada material, no 

caso em exame, há, também, imprestabilidade e ineficácia da prestação 

jurisdicional no prosseguimento dessa fase processual, porquanto, como 

sedimentado em nossos tribunais, o autor (servidor temporário) além de 

não fazer jus ao recebimento de diferenças salariais decorrentes da 

conversão da moeda em URV, também se encontra desligada da 

Administração Pública desde 2013, conforme extrato de fl. 22/24, 

tornando, assim, ineficazes e imprestáveis para o resultado útil e final do 

processo a obrigação da incorporação de quaisquer que sejam os 

percentuais eventualmente apurados na presente liquidação de sentença 

aos seus vencimentos.Portanto, diante da inutilidade consistente na 

apuração em liquidação de sentença de diferença salarial decorrente da 

conversão da moeda em URV de servidor público temporário, bem como, 

do seu desligamento da Administração Pública Municipal desde 2013, a 

rejeição da liquidação de sentença é medida impõe na espécie.Ante do 

exposto, com fundamento no inciso I, do art. 504 e § 12°, do inciso VII, do 

art. 525, ambos do Código de Processo Civil, REJEITO ex-officio o 

processamento da presente liquidação de sentença.REVOGO a decisão 

de fls. 240/240-v°.Escoado o prazo recursal, certifique-se.Após, 

arquive-se com baixas na distribuição.Intimem-se.Cumpra-se. Jaciara-MT, 

28 de novembro de 2018.Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 56317 Nr: 741-42.2014.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PATRICIA PAULA MONTEIRO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA 

CIPA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUANA LIPORACE PIRES DA 

SILVA - OAB:12223/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edmilson Vasconcelos de 

Moraes - OAB:8548/MT

 .Acerca do tema:“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

EXECUÇÃO DE SENTENÇA NÃO EMBARGADA. REMESSA DOS AUTOS EX 

OFFICIO AO CONTADOR JUDICIAL. POSSIBILIDADE. AVERIGUAÇÃO DA 

COISA JULGADA. PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO DO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. 

(TRF-3  -  AG:  40212  SP 2000 .03 .00 .040212-4 ,  Re la to r : 

DESEMBARGADORA FEDERAL ALDA BASTO, Data de Julgamento: 

01/08/2007, QUARTA TURMA)Além da violação aos preceitos 

constitucionais que autorizam a relativização da coisa julgada material, no 

caso em exame, há, também, imprestabilidade e ineficácia da prestação 

jurisdicional no prosseguimento dessa fase processual, porquanto, como 

sedimentado em nossos tribunais, o autor (servidor temporário) além de 

não fazer jus ao recebimento de diferenças salariais decorrentes da 

conversão da moeda em URV, também se encontra desligada da 

Administração Pública desde 2013, conforme extrato de fl. 21/31, 

tornando, assim, ineficazes e imprestáveis para o resultado útil e final do 

processo a obrigação da incorporação de quaisquer que sejam os 

percentuais eventualmente apurados na presente liquidação de sentença 
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aos seus vencimentos.Portanto, diante da inutilidade consistente na 

apuração em liquidação de sentença de diferença salarial decorrente da 

conversão da moeda em URV de servidor público temporário, bem como, 

do seu desligamento da Administração Pública Municipal desde 2013, a 

rejeição da liquidação de sentença é medida impõe na espécie.Ante do 

exposto, com fundamento no inciso I, do art. 504 e § 12°, do inciso VII, do 

art. 525, ambos do Código de Processo Civil, REJEITO ex-officio o 

processamento da presente liquidação de sentença.REVOGO a decisão 

de fls. 270/270-v°.Escoado o prazo recursal, certifique-se.Após, 

arquive-se com baixas na distribuição.Intimem-se.Cumpra-se. Jaciara-MT, 

28 de novembro de 2018.Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 56550 Nr: 926-80.2014.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SÉRGIO OTAVIANO CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA 

CIPA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALILA AUXILIADORA DA 

COSTA LEITE - OAB:10469/MT, LUANA LIPORACE PIRES DA SILVA - 

OAB:12223/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) .Acerca do tema:“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

EXECUÇÃO DE SENTENÇA NÃO EMBARGADA. REMESSA DOS AUTOS EX 

OFFICIO AO CONTADOR JUDICIAL. POSSIBILIDADE. AVERIGUAÇÃO DA 

COISA JULGADA. PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO DO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. 

(TRF-3  -  AG:  40212  SP 2000 .03 .00 .040212-4 ,  Re la to r : 

DESEMBARGADORA FEDERAL ALDA BASTO, Data de Julgamento: 

01/08/2007, QUARTA TURMA)Além da violação aos preceitos 

constitucionais que autorizam a relativização da coisa julgada material, no 

caso em exame, há, também, imprestabilidade e ineficácia da prestação 

jurisdicional no prosseguimento dessa fase processual, porquanto, como 

sedimentado em nossos tribunais, o autor (servidor temporário) além de 

não fazer jus ao recebimento de diferenças salariais decorrentes da 

conversão da moeda em URV, também se encontra desligado da 

Administração Pública desde 2012, conforme extrato de fl. 22, tornando, 

assim, ineficazes e imprestáveis para o resultado útil e final do processo a 

obrigação da incorporação de quaisquer que sejam os percentuais 

eventualmente apurados na presente liquidação de sentença aos seus 

vencimentos.Portanto, diante da inutilidade consistente na apuração em 

liquidação de sentença de diferença salarial decorrente da conversão da 

moeda em URV de servidor público temporário, bem como, do seu 

desligamento da Administração Pública Municipal desde 2012, a rejeição 

da liquidação de sentença é medida impõe na espécie.Ante do exposto, 

com fundamento no inciso I, do art. 504 e § 12°, do inciso VII, do art. 525, 

ambos do Código de Processo Civil, REJEITO ex-officio o processamento 

da presente liquidação de sentença.REVOGO a decisão de fls. 

301/301-v°.Escoado o prazo recursal, certifique-se.Após, arquive-se com 

baixas na distribuição.Intimem-se.Cumpra-se. Jaciara-MT, 28 de novembro 

de 2018.Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 87432 Nr: 5825-53.2016.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIZETE MORALES BEZERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA AILI FERREIRA DE MELO 

RODRIGUES - OAB:17119/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 5825-53.2016.811.0010

Código 87432

Exequente: Município de Jaciara - MT

Executada: Elizete Morales Bezerra

 VISTOS ETC,

Inicialmente, habilite-se a causídica peticionante à ref. 30, tratando-se, 

pois, da qualidade de parte devedora e advogada atuando em defesa 

própria.

DEFIRO em parte o pedido de liberação da penhora online, no valor exato 

de R$ 5.759,65 (cinco mil, setecentos e cinquenta e nove reais e sessenta 

e cinco centavos), referente aos proventos da executada comprovado 

nos autos, com fundamento no art. 833, inciso IV, do CPC.

 Às providências.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Jaciara/MT, 11 de dezembro de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 103514 Nr: 7932-36.2017.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMERSON GUIMARÃES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO BATISTA SULZBACHER - 

OAB:6889/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Delcio Barbosa Silva - 

OAB:14.364/MT

 CERTIFICO e dou fé, que os autos epigrafados acima, foram recebidos 

pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de 

Jaciara-MT, ficando cadastrado junto ao Sistema Informatizado de Gestão 

das Centrais e Centro Judiciários sob o nº 208001 designada Sessão de 

Conciliação para o dia 06/02/2019 às 13hs00.

CERTIFICO ainda que, com fundamento no Enunciado n. 27 do FONAMEC, 

remeto os autos à Unidade de Origem para que procedam com a 

intimações das partes e seus respectivos procuradores jurídicos, a fim de 

que estes compareçam à Sessão de Conciliação/Mediação que ocorrerá 

no CEJUSC no dia e hora descritos acima.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 103511 Nr: 7929-81.2017.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADILSON COSTA FRANÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO BATISTA SULZBACHER - 

OAB:6889/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Delcio Barbosa Silva - 

OAB:14.364/MT

 CERTIFICO e dou fé, que os autos epigrafados acima, foram recebidos 

pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de 

Jaciara-MT, ficando cadastrado junto ao Sistema Informatizado de Gestão 

das Centrais e Centro Judiciários sob o nº 208020 designada Sessão de 

Conciliação para o dia 06/02/2019 às 13hs30.

CERTIFICO ainda que, com fundamento no Enunciado n. 27 do FONAMEC, 

remeto os autos à Unidade de Origem para que procedam com a 

intimações das partes e seus respectivos procuradores jurídicos, a fim de 

que estes compareçam à Sessão de Conciliação/Mediação que ocorrerá 

no CEJUSC no dia e hora descritos acima.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 52408 Nr: 989-42.2013.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIA DE JESUS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, o Recurso de Apelação acostado às fls. 91/93, 

foi interposto no prazo legal. Assim, faço expedir intimação ao advogado 

da parte autora via DJ para,no prazo legal, apresentar as contrarrazões. É 

o que cumpre-me certificar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 50868 Nr: 2732-24.2012.811.0010
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE LOURDES DE MENEZES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NICIA DA ROSA HAAS - 

OAB:5.947-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, nesta data, faço expedir intimação à advogada 

da parte autora via DJE, para, no prazo de 10(dez) dias, manifestar-se 

acerca do retorno dos autos da 2ª Instância, bem como requerer o que de 

direito. É o que cumpre-me certificar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80993 Nr: 2661-80.2016.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANILLO OLIVEIRA BARBOZA E CIA LTDA, 

KATLEEN RODRIGUES DE SOUZA, DANILLO OLIVEIRA BARBOZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ que, faço expedir intimação ao advogado da parte 

autora via DJE, para que efetue o depósito da diligência do Oficial de 

Justiça, regulamentada pelo Provimento 07/2017 datado de 13 de junho de 

2017 em cumprimento do mandado de Penhora, Avalição e Intimação. 

Regulamentada pelo Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os presentes 

autos. Devendo comprovar nos autos o depósito. É o que me cumpre 

certificar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 75865 Nr: 738-19.2016.811.0010

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JADSON SANTANA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE CRISTINA VICENTE DA 

SILVA STEFENS - OAB:23411, FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ - 

OAB:22131A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ que, faço expedir intimação ao advogado da parte 

autora via DJE, para que efetue o depósito da diligência do Oficial de 

Justiça, regulamentada pelo Provimento 07/2017 datado de 13 de junho de 

2017 em cumprimento do mandado de Busca e Apreensão e Citação. 

Regulamentada pelo Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os presentes 

autos. Devendo comprovar nos autos o depósito. É o que me cumpre 

certificar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 89875 Nr: 1303-46.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Adm. de Assc. do Vale 

do São Lourenço - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARLINDO ATHANAZIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARCAL - 

OAB:13311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE JACIARA

JUÍZO DA 2ª VARA

C E R T I D Ã O

 CERTIFICO E DOU FÉ que, faço expedir intimação ao advogado da parte 

Autora via DJE, para no prazo de 10(dez) dias efetuar depósito da 

diligência do Oficial de Justiça para cumprimento do mandado de Penhora 

e Avaliação. Regulamentada pelo Provimento 07/2017 datado de 13 de 

junho de 2017 em cumprimento ao Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono 

os presentes autos. Devendo comprovar nos autos o depósito.

 È o que me cumpre certificar.

 Jaciara-MT., 11 de dezembro de 2018.

 Luana Kelly Ivo dos Santos Abrahão

 Gestora Judicial

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 80896 Nr: 2611-54.2016.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO RODRIGUES DE MENDONÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

- OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO THIAGO DE ABREU 

BALATA - OAB:15353/O, LUCAS FELIPE LOPES DE SOUZA - 

OAB:23463O, PEDRO BALATA FILHO - OAB:12308 MT

 Pelo exposto, DEFIRO a tutela de urgência em caráter provisório (art. 294 

do CPC) para o fim específico de determinar a suspensão do protesto da 

CDA, bem como, para acolher o pedido de nomeação de bens à penhora a 

fim de garantir o pagamento da dívida fiscal.Lavre-se o termo de penhora 

e avaliação dos bens nomeados à penhora pelo devedor, devendo nele 

constar as assinaturas de todos os sócios da empresa proprietária dos 

veículos, ou, de seus representantes legais.Após, oficie-se o DETRAN-MA 

para, no prazo de 5 (cinco) dias, averbar a penhora nos registros dos 

respectivos veículos.Feito isso, oficie-se o Cartório do 2º Ofício de 

Jaciara-MT para SUSPENDER o protesto da Certidão da Dívida Ativa até 

decisão em sentido contrário.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.Jaciara-MT, 11 de dezembro de 2018.Valter Fabrício Simioni da 

Silva Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 74936 Nr: 442-94.2016.811.0010

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SPJ AGROFLORESTAL LTDA - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHEFE DA 18ª CIRETRAN, ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLARISSA TELOKEN - 

OAB:20.999/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ ALEXANDRE COMBAT DE 

FARIA TAVARES - OAB:18477/B

 Pelo exposto, em consonância com o parecer do Ministério Público, 

CONCEDO A SEGURANÇA impetrada por SPJ – Agroflorestal Ltda – EPP e 

RATIFICO A LIMINAR de ref. 04.Sem custas processuais e honorários 

advocatícios, a teor do que dispõem o artigo 25 da Lei n. 12.016/2009 e as 

Súmulas 512 do STF e 105 do STJ.Transitada em julgado, e não havendo 

recurso, arquivem-se com as baixas e anotações de estilo.Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.Jaciara-MT, 11 de dezembro de 2018.Valter 

Fabricio Simioni da Silva Juiz de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 31800 Nr: 339-97.2010.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, DBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OMDS, OADÁMDS, IRDJ, ZMF, RFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Delcio Barbosa Silva - 

OAB:14.364/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ananias Martins De Souza - 

OAB:1279, CARLOS ALBERTO ALVES JUNIOR - OAB:9583, 

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, DENISE 

RODEGUER - OAB:291039, JOÃO RICARDO FILIPAK - OAB:11551/MT, 

LETÍCIA SILVA DE LIMA - OAB:11.709

 ANTE O EXPOSTO, e por tudo mais que nos autos consta, JULGO 
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PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na denúncia para 

CONDENAR os acusados OSMAR ANTÔNIO DE ÁVILA MARTINS DA 

SILVA, vulgo “cachorro”, OILSON MARTINS DA SILVA, vulgo “pinho”, 

qualificados nos autos, com fulcro no art. 155, § 1º e § 4º, incisos II 

(abuso de confiança) e IV (concurso de pessoas) c/c art. 71 (por 

diversas vezes) c/c artigo 29, todos, do Código Penal e IVANILDO 

RODRIGUES DE JESUS, qualificado nos autos, com fulcro no artigo 155, 

§1º e § 4º, incisos II (abuso de confiança) e IV (concurso de pessoas) c/c 

art. 71 (por diversas vezes) e artigo 180, §1º c/c art. 71 (por diversas 

vezes) c/c artigo 29, na forma do artigo 69, todos, do Código Penal. Por 

consequência, ABSOLVER RONAIR FRANCISCO DOS SANTOS vulgo 

“Roni”, qualificado nos autos, em relação aos crimes previstos no artigo 

155, § 4º, incisos II (abuso de confiança) e IV (concurso de pessoas) c/c 

art. 71 (por diversas vezes) e artigo 180, §1º c/c art. 71 (por diversas 

vezes) c/c artigo 29, na forma do artigo 69, todos, do Código Penal, com 

fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, bem 

como, RECONHECER E PRONUNCAR A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO 

PUNITIVA ESTATAL e, nesta simetria, JULGAR EXTINTA A PUNIBILIDADE 

de OSMAR ANTÔNIO DE ÁVILA MARTINS DA SILVA, vulgo “Cachorro”, 

OILSON MARTINS DA SILVA, vulgo “Pinho, IVANILDO RODRIGUES DE 

JESUS e ZOÉ MIRANDA FERREIRA, no que tange ao crime tipificado no 

artigo 288, cabeça, do Código Penal, com fulcro no artigo art. 107, inc. IV, 

1ª figura, c/c art. 109, inc. IV, ambos do Código Penal e, ainda, JULGAR 

EXTINTA A PUNIBILIDADE da ré ZOÉ MIRANDA FERREIRA, no que tange 

aos crimes tipificados no artigo 155, §1º e § 4º, incisos II (abuso de 

confiança) e IV (concurso de pessoas) c/c art. 71 (por diversas vezes) e 

artigo 180, §1º c/c art. 71 (por diversas vezes) c/c artigo 29, na forma do 

artigo 69, todos, do Código Penal, com fulcro nos artigos art. 107, inc. IV, 

1ª figura, c/c art. 109, inc. II e IV c/c art. 115, parte final, todos, do Código 

Penal.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000936-68.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ROSENILDO DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WENDELL PEREIRA DE MELO OAB - MT23910/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000936-68.2018.8.11.0010. REQUERENTE: ROSENILDO DE ARAUJO 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. Dispensado o relatório, 

com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é imperioso 

desenredar que in casu o deslinde das questões de fato e de direito não 

depende de dilação probatória de perícia ou em audiência de instrução, 

pelo que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inciso 

I do CPC/15. Da Justiça Gratuita. De início, ressalta-se que o artigo 54 da 

Lei nº 9.099/95 assegura o acesso gratuito ao juizado especial, em 

primeiro grau de jurisdição. Logo, eventual peculiaridade sobre condições 

de arcar com custas e despesas, deverá ser formulada em segunda 

instância, caso haja prolação de recurso. Mérito. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS C/C TUTELA DE URGÊNCIA (liminar), proposta por 

ROSENILDO DE ARAUJO em face BANCO BRADESCO S/A. A parte 

reclamante noticia que teve seu nome negativado indevidamente pela 

demandada, uma vez que afirma não possuir débito legítimo a ponto de 

justificar restrição no importe de R$ 89,70 (oitenta e nove reais e setenta 

centavos), data de inclusão em 18/02/2017, contrato n. 

001457981000027FI. Em suma, a reclamada, em sua peça de defesa, 

alega que não há que se falar em anulação da dívida, nem tão pouco em 

indenização por Danos Morais, posto que a inscrição somente se deu em 

razão de culpa exclusiva do próprio autor, devendo ser a presente ação 

julgada totalmente improcedente. Pois bem. A reclamada apresentou com a 

contesta: Ficha Proposta de Abertura de Conta e Cartão Assinatura – 

Pessoa Física (Id 14307680), cujas assinaturas, mesmo a olhos leigos, 

constata-se idêntica aquelas lançadas na procuração, declarações, ata 

de audiência de conciliação e documento pessoal restando incontroverso 

a contratação, não tendo o reclamante adimplido o débito, o que justificou 

o encaminhamento do nome e CPF da parte reclamante ao rol de 

inadimplentes. Ademais, desnecessária a realização de perícia 

grafotécnica posto que a semelhança nas assinaturas apresentadas nos 

documentos carreados dispensa aludido recurso. Não obstante o Código 

de Defesa do Consumidor preveja a inversão do ônus da prova, esta não 

tem caráter absoluto, tendo em vista que cabe à parte reclamante o ônus 

da prova, quanto ao fato constitutivo de seu direito, conforme preceitua o 

art. 373, I do Novo Código de Processo Civil. No entanto, a parte ré, em 

contestação logrou demonstrar a legitimidade da cobrança por meio de 

elementos de prova que indicam a validade do negócio jurídico e a 

obrigação de pagar que atinge a esfera jurídica da parte autora e que, por 

sua vez, não foram impugnados. Comprovada a relação jurídica, cabia à 

parte autora apresentar comprovantes de pagamentos, ônus que não se 

desincumbiu. Presentes indícios substanciais de que os débitos que 

ensejaram as negativações são devidos, presume-se verdadeira a versão 

posta na contestação e, havendo débitos, a inclusão da devedora nos 

cadastros restritivos de crédito constitui exercício regular do direito. 

Dessa forma não há que se falar em inexistência de relação jurídica e 

débitos, bem assim de configuração de danos morais. Não resta dúvida, 

portanto, de que a parte reclamante não quitou seu débito com a 

requerida. Restou evidente que a parte demandante, intencionalmente, 

alterou a verdade dos fatos, buscando vantagem indevida, incorrendo, 

portanto, no inciso II, do art. 80, do Novo Código de Processo Civil. Os 

fatos mencionados demonstram atitude de deslealdade processual, 

caracterizando a parte reclamante como litigante de má-fé. Condutas como 

essa, onde o único intento é o lucro fácil, por meio da violação da boa-fé 

contratual e processual, têm abarrotado os juizados especiais de 

processos, retardando o julgamento de causas legítimas e onde as partes 

mais necessitam da tutela jurisdicional. Por fim, quanto à alegação de 

ausência de notificação prévia, a notificação do devedor, antes de levada 

a efeito a inscrição do seu nome, nos cadastros de inadimplentes, é 

obrigação do arquivista e não do credor, que apenas informou o 

inadimplemento, consoante entendimento sumular n. 359 do STJ. Ante o 

exposto, opino pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos da inicial, e o faço, com 

resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Novo Código de 

Processo Civil, Em consequência, OPINO pela CONDENAÇÃO da AUTORA 

por litigância de má-fé, nos termos do art. 80, incisos II e III, do CPC/15, 

fixando, em seu desfavor, multa de 5% sob o valor atribuído à causa, 

consoante art. 81, caput do CPC. E, ainda, OPINO por CONDENÁ-LA ao 

pagamento das custas processuais, conforme o art. 949, III da CNGC 

(Seção 9), bem como ao pagamento de honorários advocatícios, que 

arbitro em R$ 500,00 (quinhentos reais). Sobre os valores aqui fixados 

incidem juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, contados da 

publicação desta sentença. Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

baixas, anotações e demais formalidades. Publicada e registrada no 

sistema PJE. Intimem-se. Cumpra-se. SUBMETO o presente PROJETO DE 

SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito titular deste Juizado Especial, para os 

fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. TULIANE PATRICE 

FRANCHI BARROS Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam 

seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na 

forma do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário 

com as cautelas de estilo. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juíz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000964-36.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA MARIA DA SILVA DOS ANJOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO OAB - MT0014576A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO OAB - MT0015104S-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000964-36.2018.8.11.0010. REQUERENTE: ANGELA MARIA DA SILVA 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039412/12/2018 Página 485 de 855



DOS ANJOS REQUERIDO: INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE 

BELEZA LTDA Vistos, etc. Dispensado o relatório com fulcro no artigo 38 

da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é imperioso desenredar que in casu o 

deslinde das questões de fato e de direito não depende de dilação 

probatória de perícia ou em audiência de instrução, pelo que delibero por 

julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inciso I do CPC/15. Da 

Justiça Gratuita. De início, ressalta-se que o artigo 54 da Lei nº 9.099/95 

assegura o acesso gratuito ao juizado especial, em primeiro grau de 

jurisdição. Logo, eventual peculiaridade sobre condições de arcar com 

custas e despesas, deverá ser formulada em segunda instância, caso 

haja prolação de recurso. Mérito. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, 

proposta por ANGELA MARIA DA SILVA DOS ANJOS em face 

INTERBELLE COMÉRCIO PRODUTOS DE BELEZA. Noticia a parte autora 

que não reconhece a dívida em questão, uma vez que sempre cumpriu 

com suas obrigações, contudo, teve seu nome negativado indevidamente 

pela demandada, uma vez que afirma não possuir débito legítimo a ponto 

de justificar restrição no importe de R$ 289,95 (duzentos e oitenta e nove 

reais e noventa e cinco centavos), data de inclusão em 18/03/2017, 

contrato n. 0000000000000005075268. Em suma, a reclamada, em sua 

peça de defesa, afirma que a autora celebrou contrato de revenda com a 

ré, assim, teria pleno conhecimento das penalidades (multa, juros e 

possível inscrição negativa), em caso de inadimplemento das obrigações 

mútuas prestadas. Afirma que a ré cumpriu com a sua obrigação, qual 

seja a entrega dos produtos, no endereço indicado pela própria parte 

autora, conforme comprovante de entrega, onde os produtos foram 

recebidos pela própria para autora. Pugna pela improcedência da presente 

demanda. Pois bem. A reclamada apresentou com a contesta: 

Comprovante de Entrega de Produtos (Id 14231640), cujas assinaturas, 

mesmo a olhos leigos, constatam se idênticas aquelas lançadas no 

documento de identificação, procuração, declarações e no termo de 

audiência conciliação, restando incontroverso a contratação, não tendo a 

reclamante adimplido os débitos contratados, o que justificou o 

encaminhamento do nome e CPF da parte reclamante ao rol de 

inadimplentes. Ademais, oposto à pretensão do autor em sede de 

impugnação INTEMPESTIVA, desnecessária a realização de perícia 

grafotécnica, posto que a semelhança nas assinaturas apresentadas nos 

documentos carreados dispensa aludido recurso. Não obstante o Código 

de Defesa do Consumidor preveja a inversão do ônus da prova, esta não 

tem caráter absoluto, tendo em vista que cabe à parte reclamante o ônus 

da prova, quanto ao fato constitutivo de seu direito, conforme preceitua o 

art. 373, I do Novo Código de Processo Civil. Comprovada a relação 

jurídica, cabia à parte autora apresentar comprovantes de pagamentos, 

ônus que não se desincumbiu. Presentes indícios substanciais de que os 

débitos que ensejaram as negativações são devidos, presume-se 

verdadeira a versão posta na contestação e, havendo débitos, a inclusão 

da devedora nos cadastros restritivos de crédito constitui exercício 

regular do direito. Dessa forma não há que se falar em inexistência de 

relação jurídica e débitos, bem assim de configuração de danos morais. 

Não resta dúvida, portanto, de que a parte reclamante não quitou seu 

débito com a requerida. Restou evidente que a parte demandante, 

intencionalmente, alterou a verdade dos fatos, buscando vantagem 

indevida, incorrendo, portanto, no inciso II, do art. 80, do Novo Código de 

Processo Civil. Os fatos mencionados demonstram atitude de deslealdade 

processual, caracterizando a parte reclamante como litigante de má-fé. 

Condutas como essa, onde o único intento é o lucro fácil, por meio da 

violação da boa-fé contratual e processual, têm abarrotado os juizados 

especiais de processos, retardando o julgamento de causas legítimas e 

onde as partes mais necessitam da tutela jurisdicional. Por fim, quanto à 

alegação de ausência de notificação prévia, a notificação do devedor, 

antes de levada a efeito a inscrição do seu nome, nos cadastros de 

inadimplentes, é obrigação do arquivista e não do credor, que apenas 

informou o inadimplemento, consoante entendimento sumular n. 359 do 

STJ. Ante o exposto, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos da inicial, e 

o faço, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do 

Novo Código de Processo Civil. Em consequência, OPINO pela 

CONDENAÇÃO da AUTORA por litigância de má-fé, nos termos do art. 80, 

incisos II e III, do CPC/15, fixando, em seu desfavor, multa de 5% sob o 

valor atribuído à causa, consoante art. 81, caput do CPC. E, ainda, OPINO 

por CONDENÁ-LA ao pagamento das custas processuais, conforme o art. 

949, III da CNGC (Seção 9), bem como ao pagamento de honorários 

advocatícios, que arbitro em R$ 500,00 (quinhentos reais). Sobre os 

valores aqui fixados incidem juros de 1% ao mês e correção monetária 

pelo INPC, contados da publicação desta sentença. Transitada em julgado, 

ao arquivo, com as baixas, anotações e demais formalidades. Publicada e 

registrada no sistema PJE. Intimem-se. Cumpra-se. SUBMETO o presente 

PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito titular deste Juizado 

Especial, para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. 

TULIANE PATRICE FRANCHI BARROS Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, 

para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela 

Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, 

expedindo o necessário com as cautelas de estilo. EDNEI FERREIRA DOS 

SANTOS Juíz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001195-97.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ALDAIR SANTI - ME (EXEQUENTE)

ALDAIR SANTI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB - MT21825/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TOCHIAKI KOYAMA (EXECUTADO)

SEIVA ASSESSORIA AGROPECUARIA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico e dou fé que até a presente data o Executado devidamente 

intimado conforme id n. 16709573 não se manifestou nos presentes autos. 

Posto isto, nos termos do Provimento n. 55/2007, impulsiono os autos para 

intimar a Parte Exequente para manifestar-se no prazo de 05 dias acerca 

da certidão acima, sob pena de extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003124-34.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

KLEVERSON MARTINS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZANA SIQUEIRA LEAO OAB - MT24127/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

Advogado: SUZANA SIQUEIRA LEAO OAB: MT24127/O Endereço: 

desconhecido , para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO no dia 

Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

30/01/2019 Hora: 09:10 , devendo avisar aos (a) seus (a) clientes . O não 

comparecimento do Promovente à audiência importará implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais (Se for microempresa ou empresa de pequeno porte, quando 

autoras, devem ser representadas, inclusive em audiência, pelo 

empresário individual ou pelo sócio dirigente -ENUNCIADO 141 do 

FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA). Nada mais. Ana Paula Paixão 

Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000073-15.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARGARETE FLORES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

C e r t i d ã o  d e  T e m p e s t i v i d a d e  R e c u r s a l  P r o c e s s o  n . : 

1000073-15.2018.8.11.0010 Certifico que o Recurso Inominado, bem como 

o preparo foi interposto tempestivamente. Posto isto, nos termos do artigo 

203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, Item 2.17.4 - VI da CNGC, intimo 

a parte recorrida do recurso, para querendo, apresentar contrarrazões no 

prazo de 10 dias. Jaciara, 11 de dezembro de 2018. ANA PAULA PAIXAO 

GERALDINO Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1000023-86.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARLEIDE MELO DOS SANTOS NOVAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBIE BITENCOURT IANHES OAB - MT0005348S (ADVOGADO(A))

ANDREIA PINHEIRO OAB - MT0010946A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

C e r t i d ã o  d e  T e m p e s t i v i d a d e  R e c u r s a l  P r o c e s s o  n . : 

1000023-86.2018.8.11.0010 Certifico que o Recurso Inominado, bem como 

o preparo foi interposto tempestivamente. Posto isto, nos termos do artigo 

203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, Item 2.17.4 - VI da CNGC, intimo 

a parte recorrida do recurso, para querendo, apresentar contrarrazões no 

prazo de 10 dias. Jaciara, 11 de dezembro de 2018. ANA PAULA PAIXAO 

GERALDINO Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001136-12.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON VIEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé que os embargos de declaração de id n. 16992259 

foram interpostos dentro do prazo legal. Posto isto, nos termos do 

Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação da Parte 

embargada para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca dos embargos 

de declaração de id n. 16992259.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000802-41.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIO MASSARIOL CARDOSO OAB - MT22308/O (ADVOGADO(A))

JOSE NICEIO FIGUEIREDO CARDOSO OAB - MT3188/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

C e r t i d ã o  d e  T e m p e s t i v i d a d e  R e c u r s a l  P r o c e s s o  n . : 

1000802-41.2018.8.11.0010 Certifico que o Recurso Inominado, bem como 

o preparo foi interposto tempestivamente. Posto isto, nos termos do artigo 

203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, Item 2.17.4 - VI da CNGC, intimo 

a parte recorrida do recurso, para querendo, apresentar contrarrazões no 

prazo de 10 dias. Jaciara, 11 de dezembro de 2018. ANA PAULA PAIXAO 

GERALDINO Gestor(a) Judiciário(a)

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000379-81.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE AILTON DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAMIRES PAULA COSTA LEITE OAB - MT21419/O (ADVOGADO(A))

IDERLOM ROCHA CARAPIA FILHO OAB - MT24446/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1000379-81.2018.8.11.0010. EXEQUENTE: JOSE AILTON DA SILVA 

EXECUTADO: SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA Vistos, etc. Autorizo o 

levantamento do valor depositado nos autos em favor da parte exequente, 

mediante a expedição do competente alvará. Sobre o débito 

remanescente, de fato, observa-se que o cálculo da contadoria não 

abrangeu o valor da multa cominatória arbitrada. Não obstante, a parte 

executada foi intimada da decisão que deferiu a execução de respectiva 

monta. Isto posto e com fulcro no art. 805 do CPC, faculto a parte 

executada realizar o pagamento da multa atualizada no prazo de 10 (dez) 

dias, sob pena de penhora on line. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002244-42.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANIA ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

C e r t i d ã o  d e  T e m p e s t i v i d a d e  R e c u r s a l  P r o c e s s o  n . : 

1002244-42.2018.8.11.0010 Certifico que o Recurso Inominado, bem como 

o preparo foi interposto tempestivamente. Posto isto, nos termos do artigo 

203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, Item 2.17.4 - VI da CNGC, intimo 

a parte recorrida do recurso, para querendo, apresentar contrarrazões no 

prazo de 10 dias. Jaciara, 11 de dezembro de 2018. ANA PAULA PAIXAO 

GERALDINO Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001288-26.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS DOMINGOS BORDIM CATALLANI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO TRIANGULO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE OAB - MG0056543A-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1001288-26.2018.8.11.0010. REQUERENTE: CARLOS DOMINGOS BORDIM 

CATALLANI REQUERIDO: BANCO TRIANGULO S/A Vistos, etc. 

Dispensado o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Prefacialmente é imperioso desenredar que in casu o deslinde das 

questões de fato e de direito não depende de dilação probatória de perícia 

ou em audiência de instrução, pelo que delibero por julgar 

antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inciso I do CPC/15. Da Justiça 

Gratuita. De início, ressalta-se que o artigo 54 da Lei nº 9.099/95 assegura 

o acesso gratuito ao juizado especial em primeiro grau de jurisdição. Logo, 

eventual peculiaridade sobre condições de arcar com custas e despesas, 

deverá ser formulada em segunda instância, caso haja prolação de 

recurso. Mérito. Trata-se de AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA INAUDITA ALTERA PARS 

proposta por CARLOS DOMINGOS BRODIN CATALLANI em face BANCO 

TRIANGULO S/A. A parte reclamante afirma que é cliente da reclamada - 

CRED CARTÃO (Cartão de Crédito). Noticia que mês de abril de 2018 a 

fatura do aludido cartão não chegou até sua residência; que no dia 

22/05/2018 chegou até a residência do Requerente uma Notificação 

oriunda do SERASA EXPERIAN, e que efetuou o pagamento total da dívida 

no mesmo dia. Porém, aduz que a inclusão ocorreu antes mesmo do 

decurso do prazo concedido ao Requerente para regularização da 

pendência, em 12/05/2018, no valor de R$ 929,22 (novecentos e vinte e 

nove reais e vinte e dois centavos). Em suma, a reclamada, em sua peça 

de defesa, aduz que o Requerente solicitou a contratação de um cartão de 

crédito em 27/06/2016. Afirma que diante da inadimplência de duas faturas 

vencidas em 04/2018 e 05/2018, ocasionando a inscrição do nome da 

parte Requerente junto ao SPC/SERASA, porém, procedeu a exclusão tão 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039412/12/2018 Página 487 de 855



logo identificado o pagamento, em 24/05/2018, e por assim, afirma não ter 

cometido qualquer ato ilícito, tampouco teria concorrido para que o suposto 

dano ocorresse. Pois bem. Em análise dos autos observo que a fatura 

vencida em 15/04/2018, no valor de R$ R$ 929,22 (novecentos e vinte e 

nove reais e vinte e dois centavos), foi paga em 22/05/2018, após receber 

comunicado do referido débito (Id 13652388). Estando o débito em aberto 

com relação à fatura mensalmente, resta claro que o débito 

inequivocamente existe, não havendo, por consequência, prova do 

suposto ato ilícito perpetrado. Ademais nos dias atuais existem outros 

meios de obtenção das contas. Nesse aspecto observo que em 

22/05/2018 o nome e dados do reclamante ainda constava no serviço de 

proteção ao crédito, todavia o pagamento ocorreu na mesma data (Id 

13652388). Assim, a manutenção do registro desabonador em 22/05/2018 

não constitui ato ilícito indenizável, e tão pouco direito a repetição do 

indébito. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça tem decidido que o 

prazo para exclusão do nome do consumidor do órgão restritivo de crédito 

é de 05 dias, contado do efetivo pagamento. Esse prazo, entretanto, pode 

se estender, nos casos de pagamento com cheque, boleto bancário, 

transferência ou meio sujeito a confirmação pelo credor. Nesses casos o 

prazo começa a contar do efetivo ingresso do numerário na esfera de 

disponibilidade do credor (Recurso Especial 1149998). Neste sentido: 

FATURAS NÃO ENVIADAS PRA O ENDEREÇO RESIDENCIAL DO AUTOR. 

DANOS MORAIS. DESCABIMENTO. AUSENTE AFRONTA AOS DIREITOS DE 

PERSONALIDADE. EXISTENCIA E OUTRAS FORMAS DE OBTENÇÃO DAS 

CONTAS TELEFONICAS. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR 

FUNDAMENTAÇÃO CONTRARIA A PROVA DOS AUTOS. 

INOCORREÊNCIA. DECISÃO QUE OBSERVOU O ART. 489 FO CPC. QUE 

TRATA DOS ELEMENTOS E EFEITOS DA SENTENÇA. SENTENÇA 

MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível N. 71006792261, 

Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Vivian Cristina 

Angonese Spengler, Julgado em 13/09/2017, Data de Publicação: 

18/09/2017). Pelo exposto, OPINO pelo julgamento de PARCIAL 

PROCEDÊNCIA da pretensão formulada na inicial, extinguindo o processo 

com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil, tão para: - RATIFICAR os efeitos da liminar 

deferida (Id 13868265), perante a quitação da dívida, conforme 

comprovante de pagamento (Id 13652388), consequentemente inexiste o 

débito, ora discutido. Sem condenação em custas e honorários, nos 

termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei n. 9.099/1995. Publicada no 

Sistema PJe. Intimem-se. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. Submeto o 

presente projeto de sentença ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. TULIANE 

PATRICE FRANCHI BARROS Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que 

surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juíz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000457-75.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JUCELI SOARES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000457-75.2018.8.11.0010. REQUERENTE: JUCELI SOARES PEREIRA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos e etc, Dispenso o relatório, 

nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de recurso de 

embargos de declaração opostos por TELEFONICA BRASIL S.A, contra 

sentença proferida no presente feito, que lhe move JUCELI SOARES 

PEREIRA. Consoante ao embargo da parte ré, por discordar com a 

fundamentação declinada na sentença, pretende, pela via dos 

aclaratórios, rever o entendimento do juízo prolator. Verifico que as 

razões do embargo revelam o inconformismo da parte com a sentença que 

julgou parcialmente procedente a demanda, condenando-a em indenizar a 

parte embargada, pelo ato ilícito consistente na inserção de seus dados 

nos órgãos restritivos de crédito, apto a caracterizar falha na prestação 

do serviço e, ensejar a reparação por danos morais, não reconhecendo 

sua tese defensiva, sustentada na peça de resistência. Não há o que 

aclarar ou colmatar no ato sentencial, o que fulmina o meio impugnativo ora 

manejado. Não é dado à parte buscar rediscutir o que já foi decidido na 

sentença, o que não se compadece com o recurso ora manejado, pois o 

Estado-juiz, ao declarar seu entendimento, fundando-o em alguma 

disposição legal, em algum elemento de prova que lhe passou 

convencimento, ou, ainda, em alguma corrente jurisprudencial, está, por 

conseguinte, afastando a incidência de qualquer outro dispositivo de lei, 

de qualquer outra circunstância probatória e também das eventuais outras 

posições jurisprudenciais que lhe parecerem incompatíveis. A jurisdição 

deve ser prestada na exata medida da causa de pedir e do pedido, 

cumprindo declinar a fundamentação mais apropriada ao caso concreto. 

Friso, uma vez mais, que a sentença não padece de dúvida, obscuridade, 

contradição ou omissão, que são as hipóteses de cabimento dos 

aclaratórios. Cito: Ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ADVOGADO DA UNIÃO. 

GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE EXECUTIVA - GAE. EXCLUSÃO PELA 

MEDIDA PROVISÓRIA 2.048-26/2000, QUE INSTITUIU A GRATIFICAÇÃO DE 

DESEMPENHO DE ATIVIDADE JURÍDICA - GDAJ. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE 

OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. 

PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. 1. Os aclaratórios não 

merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de 

omissão, contradição ou obscuridade, na medida que apreciou a demanda 

de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e 

fundamentos que a embasam. 2. Não se prestam os embargos de 

declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, 

porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do 

julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo 

pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente 

erro material, consoante reza o art. 535 do CPC. 3. Embargos de 

declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1353016/AL, Rel. Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 

03/09/2013) Logo, em relação ao embargo da parte demandada mostra-se 

imperativo pela declaração de que o presente é manifestamente 

descabido, porquanto, como dito acima, não objetiva aclarar ou a integrar 

o julgado, tendo em vista que o meio impugnativo ora manejado busca, tão 

só, modificar o entendimento declinado pelo Estado-juiz acerca da matéria 

ora impugnada, o que não se compadece com o recurso manejado. Por 

fim, não obstante seja desnecessário qualquer esclarecimento adicional, já 

que os documentos juntados pela parte embargada na inicial foram 

analisados, sendo o entendimento UNÍSSONO de que o dano moral sofrido 

em virtude de indevida negativação do nome se configura “in re ipsa”, ou 

seja, independentemente de prova. Assim, não vislumbro a existência dos 

alegados vícios na decisão proferida. Não concordando a parte 

Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do 

recurso previsto em Lei. Diante do exposto, REJEITO os embargos de 

declaração opostos. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível da Comarca de Jaciara para homologação conforme 

o artigo 40 da lei 9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado no PJE. 

DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, a decisão da lavra do Juiz Leigo 

deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. 

Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001302-10.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

PABLO WALMIR KLAESENER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIETE DE SOUZA BARROS OAB - MT23997/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1001302-10.2018.8.11.0010. REQUERENTE: PABLO WALMIR KLAESENER 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Dispensado o relatório 

com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é imperioso 
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desenredar que in casu o deslinde das questões de fato e de direito não 

depende de dilação probatória de perícia ou em audiência de instrução, 

pelo que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inciso 

I do CPC/15. Preliminares. - Da Justiça Gratuita. De início, ressalta-se que o 

artigo 54 da Lei nº 9.099/95 assegura o acesso gratuito ao juizado 

especial, em primeiro grau de jurisdição. Logo, eventual peculiaridade 

sobre condições de arcar com custas e despesas, deverá ser formulada 

em segunda instância, caso haja prolação de recurso. - Do Comprovante 

Original de Negativação. No que diz respeito à preliminar, por ausência de 

comprovante original da negativação questionada, tal pedido não merece 

acolhimento, uma vez que reclamante sanou tal apontamento, apresentou 

na exordial o extrato juntado aos autos emitido pela CDL local (Id 

13677625). Mérito. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR COBRANÇA 

INDEVIDA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA proposta por PABLO WALMIR KLAESNER em 

face de TELEFONICA BRASIL S/A. Afirma a parte requerente que o único 

vínculo com a reclamada é através da linha telefônica pré – paga, contudo, 

teve seu nome negativado indevidamente pela demandada, uma vez que 

afirma não possuir débito legítimo a ponto de justificar restrição no importe 

de R$ 114,32 (cento e quatorze reais e trinta e dois centavos), data de 

inclusão em 21/05/2018, contrato n. 0294515688. Em suma, a reclamada, 

em sua peça de defesa, afirma que a reclamante contratou os serviços da 

empresa ré, vinculado à linha de telefone n.º (66) 99693-4466, habilitada 

em 17/11/2016. Alega que não há guarida ao pleito indenizatório do autor, 

não havendo como responsabilizar a requerida pela migração da linha que 

foi aceita, e por assim, afirma não ter cometido qualquer ato ilícito, 

tampouco teria concorrido para que o suposto dano ocorresse. Pois bem. 

A inversão do ônus da prova libera o consumidor da obrigação de provar 

a existência dos fatos constitutivos do seu direito, passando a 

incumbência à parte contrária que deverá comprovar a existência de fatos 

impeditivos do direito da parte requerente, em virtude da presunção 

passar a ser favorável a ela. Destarte, a parte ré não trouxe aos autos 

elementos de prova que retire a validade dos documentos juntados na 

inicial e não demonstrou por meio de qualquer documento hábil que prove 

a existência de relação contratual entre as partes ou a exigibilidade da 

dívida, significando dizer que o mesmo não logrou êxito em demonstrar 

fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da demandante, 

ônus que lhe incumbia por força do art. 373, II, do NCPC, c/c art. 6º, VIII, do 

CDC. Conclui-se, portanto, que a reclamada agiu sem direito algum ao 

incluir o nome da parte reclamante nos órgãos de proteção ao crédito, 

causando-lhe evidentes prejuízos, sendo imperativo que responda de 

forma indenizatória pelos danos a que deu causa. Assim, não comprovada 

a legitimidade da cobrança, a declaração da inexistência do débito é 

medida que se impõe. De outro norte, verifico que o Reclamante 

cumulativamente requer a condenação de indenização por danos morais, 

sob o fundamento de que seu nome foi indevidamente inserido no 

cadastro de proteção ao crédito. Neste caso o dano moral é presumido, in 

re ipsa, comprova-se pela força dos próprios fatos e independe de 

demonstração da extensão dos prejuízos para que surja a obrigação de 

indenizar. Assim, demonstrada a relação de causalidade entre a conduta 

do agente e o dano sofrido pela parte autora, resta fixar o quantum 

indenizatório. Sabe-se que a reparação de danos morais visa minimizar a 

dor da vítima, proporcionando-lhe satisfação, sem importar em 

enriquecimento indevido. De outro norte, a condenação retrata punição ao 

ofensor, objetivando dissuadi-lo pedagogicamente quanto à prática de 

novos ilícitos. Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, 

causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, 

também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do dano 

(artigo 944). Levando em conta esses parâmetros, e por tudo mais que se 

vê dos autos, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se eficaz 

para compensar pecuniariamente os danos sofridos e para evitar 

reiterações pela parte reclamada, sempre levando em conta os princípios 

da razoabilidade e proporcionalidade. Com relação à litigância de má-fé, 

entendo que não deve ser deferida, uma vez que se trata, no caso, do 

livre exercício do direito constitucional de ação. Por fim, com relação ao 

pedido contraposto, este não deve ser acolhido haja vista a inexistência 

de débito da Requerente em favor da Requerida. Pelo exposto, OPINO pela 

PARCIAL PROCEDÊNCIA da pretensão formulada na inicial, extinguindo o 

processo com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, 

do Novo Código de Processo Civil, para: - DECLARAR a inexistência do 

débito, ora discutido, no valor de R$ 114,32 (cento e quatorze reais e trinta 

e dois centavos); - DETERMINAR a Reclamada para, em 10 dias, retirar o 

nome do reclamante do rol de inadimplentes relativamente ao débito do 

presente feito; - CONDENAR a Reclamada ao pagamento no valor de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, 

acrescendo-se correção monetária pelo INPC/IBGE a partir da presente 

data[1]e juros de mora de 1,0% ao mês desde o evento danoso (súmula n. 

54 do Superior Tribunal de Justiça). Sem custas processuais e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo, com as baixas, anotações e 

demais formalidades. Publicada e registrada no sistema PJE. Intimem-se. 

Cumpra-se. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de 

Direito titular deste Juizado Especial, para os fins estabelecidos no artigo 

40 da Lei nº. 9.099/1995. TULIANE PATRICE FRANCHI BARROS Juíza 

Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o 

projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da 

Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juíz de Direito [1]Nesse sentido, a 

súmula n. 362 do Superior Tribunal de Justiça: A correção monetária do 

valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001284-86.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON CAVALHEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1001284-86.2018.8.11.0010. REQUERENTE: ANDERSON CAVALHEIRO 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Dispensado o relatório 

com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é imperioso 

desenredar que in casu o deslinde das questões de fato e de direito não 

depende de dilação probatória de perícia ou em audiência de instrução, 

pelo que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inciso 

I do CPC/15. Preliminares. - Da Justiça Gratuita. De início, ressalta-se que o 

artigo 54 da Lei nº 9.099/95 assegura o acesso gratuito ao juizado 

especial, em primeiro grau de jurisdição. Logo, eventual peculiaridade 

sobre condições de arcar com custas e despesas, deverá ser formulada 

em segunda instância, caso haja prolação de recurso. - Do Comprovante 

Original de Negativação. No que diz respeito à preliminar, por ausência de 

comprovante original da negativação questionada, tal pedido não merece 

acolhimento, uma vez que reclamante sanou tal apontamento, apresentou 

na exordial o extrato juntado aos autos emitido pela CDL local (Id 

13651062). Mérito. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C 

REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA proposta por ANDERSON CAVALHEIRO em face de TELEFONICA 

BRASIL S/A. Afirma a parte requerente que utiliza de linha telefônica pré – 

paga de outra operadora, e que teve seu nome negativado indevidamente 

pela reclamada, uma vez que afirma não possuir débito legítimo a ponto de 

justificar restrição no importe de R$ 507,16 (quinhentos e sete reais e 

dezesseis centavos), data de inclusão em 08/01/2018, contrato n. 

0000899991011849. Em suma, a reclamada, em sua peça de defesa, 

afirma que a reclamante contratou os serviços da empresa ré, vinculado à 

linha de telefone n.º (66) 3058-0790, em 04.01.2017, o que ocasionou a 

emissão de faturas mensais. Alega que a autora deixou de efetuar o 

pagamento das faturas, razão da referida linha definitivamente ter sido 

cancelada em 20.12.2017, ocasionando a inscrição de seu nome nos 

bancos de dados dos órgãos de proteção ao crédito, e por assim, afirma 

não ter cometido qualquer ato ilícito, tampouco teria concorrido para que o 

suposto dano ocorresse. Pois bem. A inversão do ônus da prova libera o 

consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos constitutivos do 

seu direito, passando a incumbência à parte contrária que deverá 

comprovar a existência de fatos impeditivos do direito da parte requerente, 

em virtude da presunção passar a ser favorável a ela. Destarte, a parte ré 

não trouxe aos autos elementos de prova que retire a validade dos 

documentos juntados na inicial e não demonstrou por meio de qualquer 

documento hábil que prove a existência de relação contratual entre as 

partes ou a exigibilidade da dívida, significando dizer que o mesmo não 

logrou êxito em demonstrar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos 
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do direito da demandante, ônus que lhe incumbia por força do art. 373, II, 

do NCPC, c/c art. 6º, VIII, do CDC. Em sede de impugnação, Autor afirma 

que: “nunca pagou conta da Requerida, aliás tão pouco possuiu tal número 

fixo nº(65) 3058-0790 na cidade de Várzea-Grande-MT!!! O requerente 

nunca residiu nessa cidade, quiçá neste endereço constante em tais 

faturas!!! O requerente reside no endereço da inicial há mais de 20 anos”. 

Conclui-se, portanto, que a reclamada agiu sem direito algum ao incluir o 

nome da parte reclamante nos órgãos de proteção ao crédito, 

causando-lhe evidentes prejuízos, sendo imperativo que responda de 

forma indenizatória pelos danos a que deu causa. Assim, não comprovada 

a legitimidade da cobrança, a declaração da inexistência do débito é 

medida que se impõe. De outro norte, verifico que o Reclamante 

cumulativamente requer a condenação de indenização por danos morais, 

sob o fundamento de que seu nome foi indevidamente inserido no 

cadastro de proteção ao crédito. Neste caso o dano moral é presumido, in 

re ipsa, comprova-se pela força dos próprios fatos e independe de 

demonstração da extensão dos prejuízos para que surja a obrigação de 

indenizar. Assim, demonstrada a relação de causalidade entre a conduta 

do agente e o dano sofrido pela parte autora, resta fixar o quantum 

indenizatório. Sabe-se que a reparação de danos morais visa minimizar a 

dor da vítima, proporcionando-lhe satisfação, sem importar em 

enriquecimento indevido. De outro norte, a condenação retrata punição ao 

ofensor, objetivando dissuadi-lo pedagogicamente quanto à prática de 

novos ilícitos. Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, 

causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, 

também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do dano 

(artigo 944). Levando em conta esses parâmetros, e por tudo mais que se 

vê dos autos, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se eficaz 

para compensar pecuniariamente os danos sofridos e para evitar 

reiterações pela parte reclamada, sempre levando em conta os princípios 

da razoabilidade e proporcionalidade. Com relação ao pedido contraposto, 

este não deve ser acolhido haja vista a inexistência de débito da 

Requerente em favor da Requerida. Por fim, quanto à alegação de 

ausência de notificação prévia, a notificação do devedor, antes de levada 

a efeito a inscrição do seu nome, nos cadastros de inadimplentes, é 

obrigação do arquivista e não do credor, que apenas informou o 

inadimplemento, consoante entendimento sumular n. 359 do STJ. Pelo 

exposto, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da pretensão formulada na 

inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, com fundamento 

no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, para: - 

DECLARAR a inexistência do débito, ora discutido, no valor de R$ 507,16 

(quinhentos e sete reais e dezesseis centavos); - DETERMINAR a 

Reclamada para, em 10 dias, retirar o nome do reclamante do rol de 

inadimplentes relativamente ao débito do presente feito; - CONDENAR a 

Reclamada ao pagamento no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título 

de indenização por danos morais, acrescendo-se correção monetária pelo 

INPC/IBGE a partir da presente data[1]e juros de mora de 1,0% ao mês 

desde o evento danoso (súmula n. 54 do Superior Tribunal de Justiça). 

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, ao 

arquivo, com as baixas, anotações e demais formalidades. Publicada e 

registrada no sistema PJE. Intimem-se. Cumpra-se. SUBMETO o presente 

PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito titular deste Juizado 

Especial, para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. 

TULIANE PATRICE FRANCHI BARROS Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, 

para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela 

Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, 

expedindo o necessário com as cautelas de estilo. EDNEI FERREIRA DOS 

SANTOS Juíz de Direito [1]Nesse sentido, a súmula n. 362 do Superior 

Tribunal de Justiça: A correção monetária do valor da indenização do dano 

moral incide desde a data do arbitramento.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001273-57.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CIULEI NOGUEIRA MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1001273-57.2018.8.11.0010. REQUERENTE: CIULEI NOGUEIRA MENDES 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Dispensado o relatório 

com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é imperioso 

desenredar que in casu o deslinde das questões de fato e de direito não 

depende de dilação probatória de perícia ou em audiência de instrução, 

pelo que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inciso 

I do CPC/15. Preliminares. - Da Justiça Gratuita. De início, ressalta-se que o 

artigo 54 da Lei nº 9.099/95 assegura o acesso gratuito ao juizado 

especial, em primeiro grau de jurisdição. Logo, eventual peculiaridade 

sobre condições de arcar com custas e despesas, deverá ser formulada 

em segunda instância, caso haja prolação de recurso. - Do Comprovante 

Original de Negativação. Importante asseverar, ainda preliminarmente, que 

a Ré pleiteou que fossem juntados aos autos o comprovante original da 

negativação questionada. OPINO pelo indeferimento do aludido pedido, por 

entender como válido o extrato apresentado à inicial, e, ainda, por 

entender que eventual contraprova da negativação, deveria ser 

apresentada pela própria Ré, em obediência à distribuição do ônus da 

prova prevista no artigo 373, II do CPC/15. Mérito. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR COBRANÇA INDEVIDA C/C REPARAÇÃO POR DANOS 

MORAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA proposta por CIULEI 

NOGUEIRA MENDES em face de TELEFONICA BRASIL S/A. Afirma a parte 

requerente que o único vínculo com a reclamada é através da linha 

telefônica pré – paga, contudo, teve seu nome negativado indevidamente 

pela demandada, uma vez que afirma não possuir débito legítimo a ponto 

de justificar restrição no importe de R$ 119,97 (cento e dezenove reais e 

noventa e sete centavos), data de inclusão em 09-01-2017, contrato n. 

0241769156. Em suma, a reclamada, em sua peça de defesa, afirma 

relação entre as partes transcorreu normalmente, tendo a Parte Autora 

efetuado o pagamento das faturas, contudo, a autora deixou de efetuar o 

pagamento das faturas dos meses de agosto de 2016 a outubro de 2016, 

ocasionando a inscrição de seu nome nos bancos de dados dos órgãos 

de proteção ao crédito, e por assim, afirma não ter cometido qualquer ato 

ilícito, tampouco teria concorrido para que o suposto dano ocorresse. Pois 

bem. A inversão do ônus da prova libera o consumidor da obrigação de 

provar a existência dos fatos constitutivos do seu direito, passando a 

incumbência à parte contrária que deverá comprovar a existência de fatos 

impeditivos do direito da parte requerente, em virtude da presunção 

passar a ser favorável a ela. Destarte, a parte ré não trouxe aos autos 

elementos de prova que retire a validade dos documentos juntados na 

inicial e não demonstrou por meio de qualquer documento hábil que prove 

a existência de relação contratual entre as partes ou a exigibilidade da 

dívida, significando dizer que o mesmo não logrou êxito em demonstrar 

fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da demandante, 

ônus que lhe incumbia por força do art. 373, II, do NCPC, c/c art. 6º, VIII, do 

CDC. Conclui-se, portanto, que a reclamada agiu sem direito algum ao 

incluir o nome da parte reclamante nos órgãos de proteção ao crédito, 

causando-lhe evidentes prejuízos, sendo imperativo que responda de 

forma indenizatória pelos danos a que deu causa. Assim, não comprovada 

a legitimidade da cobrança, a declaração da inexistência do débito é 

medida que se impõe. De outro norte, verifico que o Reclamante 

cumulativamente requer a condenação de indenização por danos morais, 

sob o fundamento de que seu nome foi indevidamente inserido no 

cadastro de proteção ao crédito. Verifico que a parte Reclamante possui 

outras anotações junto ao SPC/SERASA, preexistente e posteriores à 

discutida na presente reclamação. Não havendo assim que se falar em 

indenização por danos morais, diante da Súmula 385 do Superior Tribunal 

de Justiça, in verbis: “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao 

crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente 

legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.” Em relação à 

litigância de má-fé, entendo que não deve ser deferida, uma vez que se 

trata, no caso, do livre exercício do direito constitucional de ação. Por fim, 

com relação ao pedido contraposto, este não deve ser acolhido haja vista 

a inexistência de débito da Requerente em favor da Requerida. Pelo 

exposto, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da pretensão formulada na 

inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, com fundamento 

no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, para: - 

DECLARAR a inexistência do débito, ora discutido, no valor de R$ 119,97 

(cento e dezenove reais e noventa e sete centavos); - DETERMINAR a 

Reclamada para, em 10 dias, retirar o nome do reclamante do rol de 

inadimplentes relativamente ao débito do presente feito. Sem custas 
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processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 

55, ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

baixas, anotações e demais formalidades. Publicada e registrada no 

sistema PJE. Intimem-se. Cumpra-se. SUBMETO o presente PROJETO DE 

SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito titular deste Juizado Especial, para os 

fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. TULIANE PATRICE 

FRANCHI BARROS Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam 

seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na 

forma do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário 

com as cautelas de estilo. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juíz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000098-28.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JILMAR PRADO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000098-28.2018.8.11.0010. REQUERENTE: JILMAR PRADO RODRIGUES 

REQUERIDO: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS 

FINANCEIROS S.A. Vistos, etc. Dispensado o relatório com fulcro no artigo 

38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é imperioso desenredar que in casu 

o deslinde das questões de fato e de direito não depende de dilação 

probatória de perícia ou em audiência de instrução, pelo que delibero por 

julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inciso I do CPC/15. 

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA, 

proposta por JILMAR PRADO RODRIGUES em desfavor de IRESOLVE 

COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A. 

Sustenta a parte reclamante que nunca adquiriu produto ou serviços da 

reclamada, contudo, teve seu nome negativado indevidamente pela 

reclamada, uma vez que desconhece o débito a ponto de justificar 

restrição no importe de R$ 1.778,78 (um mil, setecentos e setenta e oito 

reais e setenta e oito centavos), contrato n. 001408120160000. A 

Reclamada, aduz, em apertada síntese que não praticou nenhuma conduta 

ilícita que pudesse ensejar a reparação por danos, pois a cobrança é 

devida, e em decorrência de cessão de direitos creditórios do ITAÚ 

UNIBANCO e a IRESOLVE. Noticia que a parte autora realizou um contrato 

junto ao ITAU - Cartão Mastercard, contrato n. 17099-001408120160000. 

Afirma que a inscrição somente se deu em razão de culpa exclusiva do 

próprio consumidor inadimplente, e por assim, afirma não ter cometido 

qualquer ato ilícito, não há que se falar em indenização por danos morais, 

tampouco teria concorrido para que o suposto dano ocorresse. Pois bem. 

No presente caso, em face da verossimilhança das alegações da parte 

autora e de sua hipossuficiência, impõe-se a inversão do ônus da prova, 

cabendo a Reclamada a comprovação de inexistência de falha na 

prestação do serviço nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor. Diante da negativa da Reclamante, cabia à parte reclamada 

comprovar a regularidade dos débitos e a existência de relação jurídica 

entre a parte Reclamante e ITAÚ UNIBANCO apresentando o contrato que 

originou o débito, além do contrato de acordo junto à reclamada, 

devidamente assinado, ônus do qual não se desincumbiu. A 

apresentação, tão somente do contrato de cessão de crédito, não é capaz 

de comprovar a relação jurídica entre a Reclamante e Reclamada, nem 

mesmo a origem do débito. Portanto, não trouxe a ré prova que 

evidenciasse a legitimidade da dívida, tampouco da contratação, ônus da 

qual lhe competia, nos termos do artigo 373, II do NCPC. Nesse sentido, a 

declaração de inexistência do débito é medida que se impõe. De outro 

norte, verifico que a Reclamante cumulativamente requer a condenação de 

indenização por danos morais, sob o fundamento de que seu nome foi 

indevidamente inserido no cadastro de proteção ao crédito. Neste caso o 

dano moral é presumido, in re ipsa, comprova-se pela força dos próprios 

fatos e independe de demonstração da extensão dos prejuízos para que 

surja a obrigação de indenizar. Assim, demonstrada a relação de 

causalidade entre a conduta do agente e o dano sofrido pela parte autora, 

resta fixar o quantum indenizatório. Sabe-se que a reparação de danos 

morais visa minimizar a dor da vítima, proporcionando-lhe satisfação, sem 

importar em enriquecimento indevido. De outro norte, a condenação retrata 

punição ao ofensor, objetivando dissuadi-lo pedagogicamente quanto à 

prática de novos ilícitos. Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, 

por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), 

assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do 

dano (artigo 944). Levando em conta esses parâmetros, e por tudo mais 

que se vê dos autos, a quantia de R$ 4.000,00 mostra-se eficaz para 

compensar pecuniariamente os danos sofridos e para evitar reiterações 

pela parte reclamada, sempre levando em conta os princípios da 

razoabilidade e proporcionalidade. Por fim, quanto à alegação de ausência 

de notificação prévia, a notificação do devedor, antes de levada a efeito a 

inscrição do seu nome, nos cadastros de inadimplentes, é obrigação do 

arquivista e não do credor, que apenas informou o inadimplemento, 

consoante entendimento Sumular n. 359 do STJ. Pelo exposto, OPINO pela 

PARCIAL PROCEDÊNCIA da pretensão formulada na inicial, extinguindo o 

processo com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, 

do Novo Código de Processo Civil, para: - DECLARAR a inexistência do 

débito, ora discutido, no valor de R$ 1.778,78 (um mil, setecentos e 

setenta e oito reais e setenta e oito centavos); - DETERMINAR a 

Reclamada para, em 10 dias, retirar o nome do reclamante do rol de 

inadimplentes relativamente aos débitos do presente feito; - CONDENAR a 

Reclamada ao pagamento no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título 

de indenização por danos morais, acrescendo-se correção monetária pelo 

INPC/IBGE a partir da presente data[1]e juros de mora de 1,0% ao mês 

desde o evento danoso (súmula n. 54 do Superior Tribunal de Justiça). 

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, ao 

arquivo, com as baixas, anotações e demais formalidades. Publicada e 

registrada no sistema PJE. Intimem-se. Cumpra-se. SUBMETO o presente 

PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito titular deste Juizado 

Especial, para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. 

TULIANE PATRICE FRANCHI BARROS Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, 

para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela 

Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, 

expedindo o necessário com as cautelas de estilo. EDNEI FERREIRA DOS 

SANTOS Juíz de Direito [1]Nesse sentido, a súmula n. 362 do Superior 

Tribunal de Justiça: A correção monetária do valor da indenização do dano 

moral incide desde a data do arbitramento.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001287-41.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

NEUSA FATIMA STRASSBURGER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILZANE COMERCIO DE TECIDOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CHRISTIAN MASSAYOSHI BENITES KOYAMA OAB - MT22108/O 

(ADVOGADO(A))

ANTONIO LUIZ BRUNIG PARIZOTTO OAB - PR44766 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1001287-41.2018.8.11.0010. REQUERENTE: NEUSA FATIMA 

STRASSBURGER REQUERIDO: GILZANE COMERCIO DE TECIDOS LTDA - 

EPP Vistos, etc. Dispensado o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 

9.099/95. Prefacialmente é imperioso desenredar que in casu o deslinde 

das questões de fato e de direito não depende de dilação probatória de 

perícia ou em audiência de instrução, pelo que delibero por julgar 

antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inciso I do CPC/15. Preliminares. - 

Da Justiça Gratuita. De início, ressalta-se que o artigo 54 da Lei nº 

9.099/95 assegura o acesso gratuito ao juizado especial, em primeiro grau 

de jurisdição. Logo, eventual peculiaridade sobre condições de arcar com 

custas e despesas, deverá ser formulada em segunda instância, caso 

haja prolação de recurso. - Da Incompetência do Foro. Argui a reclamada 

que no contrato de concessão de crédito firmado entre as partes 

(contrato utilização do “Cartão LM”), no item n.º 18 consta que o foro 

competente para dirimir quaisquer questões decorrente de relação entre 

as mesmas é da cidade de Toledo – PR. Deixo de acolher a preliminar de 

incompetência do foro suscitada pela Reclamada, posto que a ação pode 

ser proposta no domicílio do autor, sob a luz do art. 101, I do CDC. Mérito. 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039412/12/2018 Página 491 de 855



Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR 

DANOS MORAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA proposta por 

NEUSA FÁTIMA STRASSBURGER DATSCH em face de GILZANE 

COMERCIO DE TEDECIDOS LTDA. Afirma a parte requerente que fez um 

depósito na conta da reclamada na data de 15-01-2018, no valor de 

115,02 (cento e quinze reais e dois centavos), quitando assim o valor total 

da dívida que a mesma possuía com a empresa ré, inclusive liquidando os 

débitos antes do vencimento. Contudo, teve seu nome negativado 

indevidamente pela demandada, uma vez que afirma não possuir débitos 

legítimos a ponto de justificar duas restrições nos importes de R$ 58,00 

(cinquenta e oito reais), data de inclusão em 25-03-2018, contrato n. 

673133, e R$ 57,02 (cinquenta e sete reais e dois centavos), data de 

inclusão em 25-03-2018, contrato n. 673133. Em suma, a empresa ré, em 

sua peça de defesa, afirma que ocorreu omissão por conta da autora em 

não avisar a reclamada sobre a realização de depósito, bem como, pela 

negligência em não identificar o depósito na rede de bancos para que esta 

tivesse ciência do pagamento. Aduz que o registro em órgão de proteção 

ao crédito, decorreu do exercício regular do direito da ré, pela ausência de 

ciência do pagamento, e por assim, afirma não ter cometido qualquer ato 

ilícito, tampouco teria concorrido para que o suposto dano ocorresse. Pois 

bem. Após analise dos autos, verifica se que o autor quitou 

ANTECIPADAMENTE e INTEGRALMENTE os débitos em 15/01/2018, e que 

a inclusão da negativação ocorreu em 25/03/2018. Ademais, resta 

demonstrado que o comprovante de depósito foi de forma identificada, 

pois consta que foi depositado por: NEUSA FÁTIMA STRASSBURGER (Id 

13651501). Assim, sem delongas, uma vez comprovado pela Autora a 

deterioração da dívida, ante o respectivo pagamento, cumpre à parte ré 

provocar o contraditório demonstrando fato extintivo, impeditivo ou 

modificativo do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do NCPC, o que 

não o fez. De outro norte, verifico que o Reclamante cumulativamente 

requer a condenação de indenização por danos morais, sob o fundamento 

de que seu nome foi indevidamente inserido no cadastro de proteção ao 

crédito. Neste caso o dano moral é presumido, in re ipsa, comprova-se 

pela força dos próprios fatos e independe de demonstração da extensão 

dos prejuízos para que surja a obrigação de indenizar. Assim, 

demonstrada a relação de causalidade entre a conduta do agente e o 

dano sofrido pela parte autora, resta fixar o quantum indenizatório. 

Sabe-se que a reparação de danos morais visa minimizar a dor da vítima, 

proporcionando-lhe satisfação, sem importar em enriquecimento indevido. 

De outro norte, a condenação retrata punição ao ofensor, objetivando 

dissuadi-lo pedagogicamente quanto à prática de novos ilícitos. Se de um 

lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, 

a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da 

indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Levando em 

conta esses parâmetros, e por tudo mais que se vê dos autos, a quantia 

de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se eficaz para compensar 

pecuniariamente os danos sofridos e para evitar reiterações pela parte 

reclamada, sempre levando em conta os princípios da razoabilidade e 

proporcionalidade. Pelo exposto, OPINO pelo julgamento de PARCIAL 

PROCEDÊNCIA da pretensão formulada na inicial, extinguindo o processo 

com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil, para: - DECLARAR a inexistência dos débitos, 

ora discutidos, nos valores de R$ 58,00 (cinquenta e oito reais), e R$ 

57,02 (cinquenta e sete reais e dois centavos), - RATIFICAR os efeitos da 

liminar deferida (Id 13867708); - CONDENAR o reclamado ao pagamento no 

valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos 

morais, acrescendo-se correção monetária pelo INPC/IBGE a partir da 

presente data[1]e juros de mora de 1,0% ao mês desde o evento danoso 

(súmula n. 54 do Superior Tribunal de Justiça). Sem condenação em 

custas e honorários, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei n. 

9.099/1995. Publicada no Sistema PJe. Intimem-se. Preclusa a via recursal, 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações e 

cautelas legais. Submeto o presente projeto de sentença ao M.M. Juiz 

Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. TULIANE PATRICE FRANCHI BARROS Juíza Leiga Vistos 

etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juíz de Direito [1]Nesse sentido, a súmula 

n. 362 do Superior Tribunal de Justiça: A correção monetária do valor da 

indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001309-02.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ODETE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO ANTONIO COSTA MENACHO OAB - MT0010919A 

(ADVOGADO(A))

FERNANDO DALL AGNOL FINATO OAB - MT0010084A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1001309-02.2018.8.11.0010. REQUERENTE: MARIA ODETE DA SILVA 

REQUERIDO: OI S/A Vistos, etc. Dispensado o relatório com fulcro no 

artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é imperioso desenredar que in 

casu o deslinde das questões de fato e de direito não depende de dilação 

probatória de perícia ou em audiência de instrução, pelo que delibero por 

julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inciso I do CPC/15. 

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO 

JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE 

TUTELA ANTECIPADA proposta por MARIA ODETE DA SILVA em face de 

OI S/A. Em síntese, afirma o autor que não possui qualquer relação jurídica 

com o entre privado Réu, contudo, teve seu nome negativado 

indevidamente pela reclamada, uma vez que afirma não possuir débito 

legítimo a ponto de justificar restrição no importe de R$ 297,68 (duzentos e 

noventa e sete reais e sessenta e oito centavos), data de inclusão em 

06/06/2017, contrato n. 5049490509. Em suma, a reclamada, em sua peça 

de defesa, afirma que a autora era titular do terminal fixo, Contrato nº 

5049490509, junto à empresa ré desde 13.03.2014, que o terminal fixo 

fora cancelado a pedido da parte autora, porém não foram quitadas 

faturas, ocasionando a inscrição de seu nome nos bancos de dados dos 

órgãos de proteção ao crédito, e por assim, afirma não ter cometido 

qualquer ato ilícito, tampouco teria concorrido para que o suposto dano 

ocorresse. Pois bem. A inversão do ônus da prova libera o consumidor da 

obrigação de provar a existência dos fatos constitutivos do seu direito, 

passando a incumbência à parte contrária que deverá comprovar a 

existência de fatos impeditivos do direito da parte requerente, em virtude 

da presunção passar a ser favorável a ela. Destarte, a parte ré não 

trouxe aos autos elementos de prova que retire a validade dos 

documentos juntados na inicial e não demonstrou por meio de qualquer 

documento hábil que prove a existência de relação contratual entre as 

partes ou a exigibilidade da dívida, significando dizer que o mesmo não 

logrou êxito em demonstrar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos 

do direito da demandante, ônus que lhe incumbia por força do art. 373, II, 

do NCPC, c/c art. 6º, VIII, do CDC. Conclui-se, portanto, que a reclamada 

agiu sem direito algum ao incluir o nome da parte reclamante nos órgãos 

de proteção ao crédito, causando-lhe evidentes prejuízos, sendo 

imperativo que responda de forma indenizatória pelos danos a que deu 

causa. Assim, não comprovada a legitimidade da cobrança, a declaração 

da inexistência do débito é medida que se impõe. De outro norte, verifico 

que o Reclamante cumulativamente requer a condenação de indenização 

por danos morais, sob o fundamento de que seu nome foi indevidamente 

inserido no cadastro de proteção ao crédito. Neste caso o dano moral é 

presumido, in re ipsa, comprova-se pela força dos próprios fatos e 

independe de demonstração da extensão dos prejuízos para que surja a 

obrigação de indenizar. Assim, demonstrada a relação de causalidade 

entre a conduta do agente e o dano sofrido pela parte autora, resta fixar o 

quantum indenizatório. Sabe-se que a reparação de danos morais visa 

minimizar a dor da vítima, proporcionando-lhe satisfação, sem importar em 

enriquecimento indevido. De outro norte, a condenação retrata punição ao 

ofensor, objetivando dissuadi-lo pedagogicamente quanto à prática de 

novos ilícitos. Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, 

causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, 

também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do dano 

(artigo 944). Levando em conta esses parâmetros, e por tudo mais que se 

vê dos autos, a quantia de R$ 4.000,00 mostra-se eficaz para compensar 

pecuniariamente os danos sofridos e para evitar reiterações pela parte 

reclamada, sempre levando em conta os princípios da razoabilidade e 

proporcionalidade. Por fim, com relação ao pedido contraposto, este não 
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deve ser acolhido haja vista a inexistência de débito da Requerente em 

favor da Requerida. Pelo exposto, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da 

pretensão formulada na inicial, extinguindo o processo com resolução do 

mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil, para: - DECLARAR a inexistência do débito, ora discutido, 

no valor de R$ 297,68 (duzentos e noventa e sete reais e sessenta e oito 

centavos); - DETERMINAR a Reclamada para, em 10 dias, retirar o nome 

do reclamante do rol de inadimplentes relativamente ao débito do presente 

feito; - CONDENAR a Reclamada ao pagamento no valor de R$ 4.000,00 

(quatro mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescendo-se 

correção monetária pelo INPC/IBGE a partir da presente data[1]e juros de 

mora de 1,0% ao mês desde o evento danoso (súmula n. 54 do Superior 

Tribunal de Justiça). Sem custas processuais e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. 

Transitada em julgado, ao arquivo, com as baixas, anotações e demais 

formalidades. Publicada e registrada no sistema PJE. Intimem-se. 

Cumpra-se. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de 

Direito titular deste Juizado Especial, para os fins estabelecidos no artigo 

40 da Lei nº. 9.099/1995. TULIANE PATRICE FRANCHI BARROS Juíza 

Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o 

projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da 

Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juíz de Direito [1]Nesse sentido, a 

súmula n. 362 do Superior Tribunal de Justiça: A correção monetária do 

valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000797-19.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR GONCALVES SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000797-19.2018.8.11.0010. REQUERENTE: JAIR GONCALVES SANTOS 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. Dispensado o relatório 

com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é imperioso 

desenredar que in casu o deslinde das questões de fato e de direito não 

depende de dilação probatória de perícia ou em audiência de instrução, 

pelo que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inciso 

I do CPC/15. Da Justiça Gratuita. De início, ressalta-se que o artigo 54 da 

Lei nº 9.099/95 assegura o acesso gratuito ao juizado especial, em 

primeiro grau de jurisdição. Logo, eventual peculiaridade sobre condições 

de arcar com custas e despesas, deverá ser formulada em segunda 

instância, caso haja prolação de recurso. Mérito. Trata-se de AÇÃO 

ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURIDICO C/C INEXIGILIDADE DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por JAIR GONÇALVES 

SANTOS em face de BANCO BRADESCO S/A. Afirma a parte requerente 

que teve seu nome negativado indevidamente pela demandada, uma vez 

que afirma não possuir débito legítimo a ponto de justificar restrição no 

importe de R$ 127,74 (cento e vinte e sete reais e setenta e quatro 

centavos), data da inclusão em 06/04/2015, contrato n. 

956861931000034EC. Em suma, a reclamada, em sua peça de defesa, 

noticia que diante da inadimplência da parte autora ocasionou a inscrição 

de seu nome nos bancos de dados dos órgãos de proteção ao crédito, 

por assim, afirma não ter cometido qualquer ato ilícito, tampouco teria 

concorrido para que o suposto dano ocorresse. Pugna pela improcedência 

da presente demanda. Pois bem. A inversão do ônus da prova libera o 

consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos constitutivos do 

seu direito, passando a incumbência à parte contrária que deverá 

comprovar a existência de fatos impeditivos do direito da parte requerente, 

em virtude da presunção passar a ser favorável a ela. Destarte, a parte ré 

não trouxe aos autos elementos de prova que retire a validade dos 

documentos juntados na inicial e não demonstrou por meio de qualquer 

documento hábil que prove a existência de relação contratual entre as 

partes ou a exigibilidade da dívida, significando dizer que o mesmo não 

logrou êxito em demonstrar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos 

do direito da demandante, ônus que lhe incumbia por força do art. 373, II, 

do NCPC, c/c art. 6º, VIII, do CDC. Conclui-se, portanto, que a reclamada 

agiu sem direito algum ao incluir o nome da parte reclamante nos órgãos 

de proteção ao crédito, causando-lhe evidentes prejuízos, sendo 

imperativo que responda de forma indenizatória pelos danos a que deu 

causa. Assim, não comprovada a legitimidade da cobrança, a declaração 

da inexistência do débito é medida que se impõe. De outro norte, a 

Reclamante cumulativamente requer a condenação de indenização por 

danos morais, sob o fundamento de que seu nome foi indevidamente 

inserido no cadastro de proteção ao crédito. Verifico a parte Reclamante 

possui outras anotações junto ao SPC/SERASA, no entanto, 

supervenientes à discutida na presente reclamação. Assim, não há que se 

falar em aplicação da Súmula 385 do STJ. Inobstante a não aplicação da 

referida Súmula, a existência de outros apontamentos posteriores, como 

no presente caso, é levado em consideração para fixação do quantum, 

dentro dos parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade. No caso, 

esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos morais em 

R$ 2.000,00 (dois mil reais), quantia essa que atende aos critérios da 

razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Quanto à litigância 

de má-fé, entendo que não deve ser deferida, uma vez que se trata, no 

caso, do livre exercício do direito constitucional de ação. Por fim, quanto à 

alegação de ausência de notificação prévia, a notificação do devedor, 

antes de levada a efeito a inscrição do seu nome, nos cadastros de 

inadimplentes, é obrigação do arquivista e não do credor, que apenas 

informou o inadimplemento, consoante entendimento sumular n. 359 do 

STJ. Pelo exposto, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da pretensão 

formulada na inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, para: 

- DECLARAR a inexigibilidade do débito, ora discutido, no valor R$ 127,74 

(cento e vinte e sete reais e setenta e quatro centavos); - DETERMINAR a 

Reclamada para, em 10 dias, retirar o nome do reclamante do rol de 

inadimplentes relativamente ao débito do presente feito. - CONDENAR a 

Reclamada ao pagamento no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título 

de indenização por danos morais, acrescendo-se correção monetária pelo 

INPC/IBGE a partir da presente data[1]e juros de mora de 1,0% ao mês 

desde o evento danoso (súmula n. 54 do Superior Tribunal de Justiça). 

Sem condenação em custas e honorários, nos termos dos artigos 54 e 55, 

ambos da Lei n. 9.099/1995. Publicada no Sistema PJe. Intimem-se. 

Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquivem-se os autos com 

as anotações e cautelas legais. Submeto o presente projeto de sentença 

ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. TULIANE PATRICE FRANCHI BARROS 

Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, 

o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da 

Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juíz de Direito [1]Nesse sentido, a 

súmula n. 362 do Superior Tribunal de Justiça: A correção monetária do 

valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001305-62.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ARLINDO RAMALHO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LANNING PIRES AMARAL OAB - MT20910/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1001305-62.2018.8.11.0010. REQUERENTE: ARLINDO RAMALHO DOS 

SANTOS REQUERIDO: OI S.A Vistos, etc. Dispensado o relatório com 

fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é imperioso 

desenredar que in casu o deslinde das questões de fato e de direito não 

depende de dilação probatória de perícia ou em audiência de instrução, 

pelo que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inciso 

I do CPC/15. Da Justiça Gratuita. De início, ressalta-se que o artigo 54 da 
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Lei nº 9.099/95 assegura o acesso gratuito ao juizado especial, em 

primeiro grau de jurisdição. Logo, eventual peculiaridade sobre condições 

de arcar com custas e despesas, deverá ser formulada em segunda 

instância, caso haja prolação de recurso. Mérito. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS E PEDIDO DE LIMINAR ANTECIPATÓRIA proposta por 

ARLINDO RAMALHO DOS SANTOS em face de OI S/A. Em síntese, afirma 

o autor que teve seu nome negativado indevidamente pela reclamada, uma 

vez que afirma não possuir débito legítimo a ponto de justificar restrição no 

importe de R$ 592,29 (quinhentos e noventa e dois reais e vinte e nove 

centavos), data de inclusão em 06/02/2016, contrato n. 

0000005049507886. Em suma, a reclamada, em sua peça de defesa, 

afirma que o reclamante contratou os serviços da empresa ré, terminal 

fixo, Contrato nº 5049507886, junto à requerida desde 18.03.2014, 

cancelado por inadimplência, ocasionando a inscrição de seu nome nos 

bancos de dados dos órgãos de proteção ao crédito, e por assim, afirma 

não ter cometido qualquer ato ilícito, tampouco teria concorrido para que o 

suposto dano ocorresse. Pois bem. A inversão do ônus da prova libera o 

consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos constitutivos do 

seu direito, passando a incumbência à parte contrária que deverá 

comprovar a existência de fatos impeditivos do direito da parte requerente, 

em virtude da presunção passar a ser favorável a ela. Destarte, a parte ré 

não trouxe aos autos elementos de prova que retire a validade dos 

documentos juntados na inicial e não demonstrou por meio de qualquer 

documento hábil que prove a existência de relação contratual entre as 

partes ou a exigibilidade da dívida, significando dizer que o mesmo não 

logrou êxito em demonstrar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos 

do direito da demandante, ônus que lhe incumbia por força do art. 373, II, 

do NCPC, c/c art. 6º, VIII, do CDC. Conclui-se, portanto, que a reclamada 

agiu sem direito algum ao incluir o nome da parte reclamante nos órgãos 

de proteção ao crédito, causando-lhe evidentes prejuízos, sendo 

imperativo que responda de forma indenizatória pelos danos a que deu 

causa. Assim, não comprovada a legitimidade da cobrança, a declaração 

da inexistência do débito é medida que se impõe. De outro norte, verifico 

que o Reclamante cumulativamente requer a condenação de indenização 

por danos morais, sob o fundamento de que seu nome foi indevidamente 

inserido no cadastro de proteção ao crédito. Neste caso o dano moral é 

presumido, in re ipsa, comprova-se pela força dos próprios fatos e 

independe de demonstração da extensão dos prejuízos para que surja a 

obrigação de indenizar. Assim, demonstrada a relação de causalidade 

entre a conduta do agente e o dano sofrido pela parte autora, resta fixar o 

quantum indenizatório. Sabe-se que a reparação de danos morais visa 

minimizar a dor da vítima, proporcionando-lhe satisfação, sem importar em 

enriquecimento indevido. De outro norte, a condenação retrata punição ao 

ofensor, objetivando dissuadi-lo pedagogicamente quanto à prática de 

novos ilícitos. Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, 

causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, 

também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do dano 

(artigo 944). Levando em conta esses parâmetros, e por tudo mais que se 

vê dos autos, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se eficaz 

para compensar pecuniariamente os danos sofridos e para evitar 

reiterações pela parte reclamada, sempre levando em conta os princípios 

da razoabilidade e proporcionalidade. Por fim, com relação ao pedido 

contraposto, este não deve ser acolhido haja vista a inexistência de débito 

da Requerente em favor da Requerida. Pelo exposto, OPINO pela PARCIAL 

PROCEDÊNCIA da pretensão formulada na inicial, extinguindo o processo 

com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil, para: - DECLARAR a inexistência do débito, ora 

discutido, no valor de R$ 592,29 (quinhentos e noventa e dois reais e vinte 

e nove centavos); - DETERMINAR a Reclamada para, em 10 dias, retirar o 

nome do reclamante do rol de inadimplentes relativamente ao débito do 

presente feito; - CONDENAR a Reclamada ao pagamento no valor de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, 

acrescendo-se correção monetária pelo INPC/IBGE a partir da presente 

data[1]e juros de mora de 1,0% ao mês desde o evento danoso (súmula n. 

54 do Superior Tribunal de Justiça). Sem custas processuais e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo, com as baixas, anotações e 

demais formalidades. Publicada e registrada no sistema PJE. Intimem-se. 

Cumpra-se. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de 

Direito titular deste Juizado Especial, para os fins estabelecidos no artigo 

40 da Lei nº. 9.099/1995. TULIANE PATRICE FRANCHI BARROS Juíza 

Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o 

projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da 

Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juíz de Direito [1]Nesse sentido, a 

súmula n. 362 do Superior Tribunal de Justiça: A correção monetária do 

valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003399-80.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ROTTA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AURELIO ALENCAR SOARES DE OLIVEIRA OAB - MT0007103A 

(ADVOGADO(A))

CRISTIANO ALENCAR SOARES DE OLIVEIRA OAB - MT13809/A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EUREKA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

Advogado: CRISTIANO ALENCAR SOARES DE OLIVEIRA OAB: MT13809/A 

Endereço: desconhecido Advogado: AURELIO ALENCAR SOARES DE 

OLIVEIRA OAB: MT0007103A Endereço: AVENIDA JOSÉ AGOSTINHO DE 

FIGUEIREDO, 419, JARDIM GUANABARA I, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-140 , para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO no dia Tipo: 

Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

07/02/2019 Hora: 09:30 , devendo avisar aos (a) seus (a) clientes . O não 

comparecimento do Promovente à audiência importará implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais (Se for microempresa ou empresa de pequeno porte, quando 

autoras, devem ser representadas, inclusive em audiência, pelo 

empresário individual ou pelo sócio dirigente -ENUNCIADO 141 do 

FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA). Nada mais. Ana Paula Paixão 

Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002592-60.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA FERREIRA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB - MT21825/O (ADVOGADO(A))

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAKING OF EVENTOS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

Advogado: ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB: MT21825/O Endereço: 

desconhecido Advogado: RICARDO MARQUES DE ABREU OAB: 

MT0011683A Endereço: AV ANTÔNIO FERREIRA SOBRINHO, CENTRO, 

JACIARA - MT - CEP: 78820-000 , para comparecer a audiência de 

CONCILIAÇÃO no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 07/02/2019 Hora: 09:40 , devendo avisar aos (a) 

seus (a) clientes . O não comparecimento do Promovente à audiência 

importará implicará na extinção do processo e arquivamento da 

reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação nas custas processuais (Se for microempresa ou empresa 

de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive 

em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente 

-ENUNCIADO 141 do FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA). Nada mais. 

Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000424-22.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ISABELA SOFIATI DA SILVA (REQUERIDO)
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Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

Advogado: BERTONI DARI NITSCHE OAB: MT0012402A Endereço: 

ANTONIO FERREIRA SOBRINHO, 2678, CENTRO, JACIARA - MT - CEP: 

78820-000 , para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO no dia Tipo: 

Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

07/02/2019 Hora: 09:50 , devendo avisar aos (a) seus (a) clientes . O não 

comparecimento do Promovente à audiência importará implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais (Se for microempresa ou empresa de pequeno porte, quando 

autoras, devem ser representadas, inclusive em audiência, pelo 

empresário individual ou pelo sócio dirigente -ENUNCIADO 141 do 

FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA). Nada mais. Ana Paula Paixão 

Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000282-81.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSON APARECIDA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO(A))

 

C e r t i d ã o  d e  T e m p e s t i v i d a d e  R e c u r s a l  P r o c e s s o  n . : 

1000282-81.2018.8.11.0010 Certifico que o Recurso Inominado, bem como 

o preparo foi interposto tempestivamente. Posto isto, nos termos do artigo 

203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, Item 2.17.4 - VI da CNGC, intimo 

a parte recorrida do recurso, para querendo, apresentar contrarrazões no 

prazo de 10 dias. Jaciara, 11 de dezembro de 2018. ANA PAULA PAIXAO 

GERALDINO Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002722-50.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JACIARA CALCADOS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO MORELI ALMEIDA (EXECUTADO)

 

Certifico que, nos termos da legislação vigente e Provimento nº 55/2007, e, 

considerando a certidão do sr. oficial de justiça juntada no id n. 17008652 , 

impulsiono o feito com a finalidade de expedir intimação à parte autora 

para, no prazo de 05 dias, requerer o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000212-35.2016.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

OTAVIO JOSE SCARPIM E CIA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO VICTOR BITTES MIANUTTI OAB - SP305450 (ADVOGADO(A))

LAERCIO MELHADO OAB - SP57903 (ADVOGADO(A))

PAULO ROBERTO MELHADO OAB - SP0289895A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO GILIARDI DE OLIVEIRA CAPOTE (EXECUTADO)

MARIA APARECIDA ROCHA (EXECUTADO)

 

Certifico e dou fé que até a presente data o Executado devidamente 

intimado conforme id n. 17012961 não se manifestou nos presentes autos. 

Posto isto, nos termos do Provimento n. 55/2007, impulsiono os autos para 

intimar a Parte Exequente para manifestar-se no prazo de 05 dias acerca 

da certidão acima, sob pena de extinção do feito.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000349-17.2016.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA VASCONCELOS XAVIER DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO ANTONIO COSTA MENACHO OAB - MT0010919A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1000349-17.2016.8.11.0010. REQUERENTE: RENATA VASCONCELOS 

XAVIER DE OLIVEIRA REQUERIDO: NET SERVICOS DE COMUNICACAO 

S/A Vistos, etc. Sobre o pedido id. 170010302 para liberação de valores 

vinculados ao feito, vista a parte adversa pelo prazo de cinco dias para 

manifestação. Int. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003438-77.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE JOAQUIM SUARDI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE EDUARDO RODRIGUES DALEFFE OAB - MT0011677A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

Advogado: JOSE EDUARDO RODRIGUES DALEFFE OAB: MT0011677A 

Endereço: desconhecido , para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO 

no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 07/02/2019 Hora: 10:00 , devendo avisar aos (a) 

seus (a) clientes . O não comparecimento do Promovente à audiência 

importará implicará na extinção do processo e arquivamento da 

reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação nas custas processuais (Se for microempresa ou empresa 

de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive 

em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente 

-ENUNCIADO 141 do FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA). Nada mais. 

Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001255-36.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIANO RODRIGUES DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1001255-36.2018.8.11.0010. REQUERENTE: MARCIANO RODRIGUES DE 

SOUSA REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos. 

Dispensado o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Fundamento e decido. Analisando o conjunto fático probatório 

apresentado, tenho que a presente reclamação desafia a extinção, sem 

resolução do mérito, ante a contumácia da parte autora. Devidamente 

intimada, a parte reclamante deixou de comparecer a audiência de 

conciliação (Id 14715714). O artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

determina que o processo deverá ser extinto, sem julgamento do mérito, 

sempre que o autor, sem justo motivo, deixar de comparecer 

pessoalmente à sessão de conciliação ou a audiência de instrução e 

julgamento. Ademais, o Enunciado 20 do FONAJE, entende que o 

comparecimento pessoal da parte a audiência é obrigatório. Assim sendo, 

não tendo comparecido a audiência de conciliação e tampouco 

apresentado justificativa plausível, JULGO EXTINTO o presente feito, com 
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fulcro no art. 51, I, da Lei 9.099/95. Considerando ainda que não houve 

comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 

90.99/95 c.c. art. 334, §8º do CPC), CONDENO a parte Reclamante no 

pagamento das custas processuais, conforme orientação contida no 

Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem 

que haja prévio pagamento das custas processuais deste feito. Transitada 

em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença Publicada no 

PJe. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. TULIANE 

PATRICE FRANCHI BARROS Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que 

surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juíz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000999-30.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL REGINALDO FIGUEIROA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (EXECUTADO)

MOVEIS ROMERA LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE DA COSTA RIBEIRO OAB - PR20300 (ADVOGADO(A))

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1000999-30.2017.8.11.0010. EXEQUENTE: MANOEL REGINALDO 

FIGUEIROA DA SILVA EXECUTADO: MOVEIS ROMERA LTDA, BANCO 

LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO Vistos, etc. Autorizo o levantamento 

dos valores vinculados aos autos em favor da parte exequente, mediante 

a expedição do competente alvará. Sobre o débito remanescente, com 

fulcro no art. 805 do CPC, faculto a parte executada HSBC BANK BRASIL 

S.A. realizar o pagamento no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

penhora on line, uma vez que a condenação foi solidária e a parte 

exequente optou por executá-la. Intime-se. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos 

Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001257-06.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIANO RODRIGUES DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1001257-06.2018.8.11.0010. REQUERENTE: MARCIANO RODRIGUES DE 

SOUSA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Dispensado o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. 

Fundamento e decido. Analisando o conjunto fático probatório 

apresentado, tenho que a presente reclamação desafia a extinção, sem 

resolução do mérito, ante a contumácia da parte autora. Devidamente 

intimada, a parte reclamante deixou de comparecer a audiência de 

conciliação (Id 14715745). O artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

determina que o processo deverá ser extinto, sem julgamento do mérito, 

sempre que o autor, sem justo motivo, deixar de comparecer 

pessoalmente à sessão de conciliação ou a audiência de instrução e 

julgamento. Ademais, o Enunciado 20 do FONAJE, entende que o 

comparecimento pessoal da parte a audiência é obrigatório. Assim sendo, 

não tendo comparecido a audiência de conciliação e tampouco 

apresentado justificativa plausível, JULGO EXTINTO o presente feito, com 

fulcro no art. 51, I, da Lei 9.099/95. Considerando ainda que não houve 

comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 

90.99/95 c.c. art. 334, §8º do CPC), CONDENO a parte Reclamante no 

pagamento das custas processuais, conforme orientação contida no 

Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem 

que haja prévio pagamento das custas processuais deste feito. Transitada 

em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença Publicada no 

PJe. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. TULIANE 

PATRICE FRANCHI BARROS Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que 

surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juíz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001254-51.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIANO RODRIGUES DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1001254-51.2018.8.11.0010. REQUERENTE: MARCIANO RODRIGUES DE 

SOUSA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. Dispensado o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. 

Fundamento e decido. Analisando o conjunto fático probatório 

apresentado, tenho que a presente reclamação desafia a extinção, sem 

resolução do mérito, ante a contumácia da parte autora. Devidamente 

intimada, a parte reclamante deixou de comparecer a audiência de 

conciliação (Id 14715657). O artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

determina que o processo deverá ser extinto, sem julgamento do mérito, 

sempre que o autor, sem justo motivo, deixar de comparecer 

pessoalmente à sessão de conciliação ou a audiência de instrução e 

julgamento. Ademais, o Enunciado 20 do FONAJE, entende que o 

comparecimento pessoal da parte a audiência é obrigatório. Assim sendo, 

não tendo comparecido a audiência de conciliação e tampouco 

apresentado justificativa plausível, JULGO EXTINTO o presente feito, com 

fulcro no art. 51, I, da Lei 9.099/95. Considerando ainda que não houve 

comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 

90.99/95 c.c. art. 334, §8º do CPC), CONDENO a parte Reclamante no 

pagamento das custas processuais, conforme orientação contida no 

Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem 

que haja prévio pagamento das custas processuais deste feito. Transitada 

em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença Publicada no 

PJe. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. TULIANE 

PATRICE FRANCHI BARROS Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que 

surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juíz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000037-07.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR ARAUJO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

da Parte autora para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca da petição 

de id n. 17015287 e seguintes.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003124-34.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

KLEVERSON MARTINS DA SILVA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

SUZANA SIQUEIRA LEAO OAB - MT24127/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1003124-34.2018.8.11.0010. REQUERENTE: KLEVERSON MARTINS DA 

SILVA REQUERIDO: CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. 

Vistos. 1. Depois de detido exame dos autos, chego à conclusão que 

procede a tutela de urgência para exclusão de inscrição do nome da parte 

reclamante dos cadastros de Órgãos de Proteção ao Crédito, 

notadamente, diante da documentação apresentada em harmonia com os 

argumentos levantados e a possibilidade de reversão dos efeitos da 

decisão a qualquer tempo. Outrossim, o perigo da situação ou risco ao 

resultado útil do processo se mostra evidente, pois, no caso, a parte 

requerente está a sofrer restrições em seu crédito, o que lhe trará 

diversos prejuízos, razões pela qual DEFIRO a medida liminar vindicada. 

Seja notificada a parte reclamada a não incluir o nome do autor junto às 

empresas de cobranças, Serasa, SPC-Serviço de Proteção ao Crédito 

e/ou qualquer órgão restritivo de crédito e/ou, caso a inscrição já tenha 

sido efetuada, seja dado baixa imediata na restrição, desde que tenha sido 

ocasionado em razão deste débito, até determinação judicial em contrário, 

sob pena de desobediência pelo não cumprimento. 2. No mais, 

arguarde-se a realização da audiência designada nos autos para tentativa 

de conciliação entre as partes. 3. Tomem-se as demais providências de 

estilo. 4. Int. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002724-20.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JACIARA CALCADOS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JESSICA LORRAINE DE SOUZA BEZERRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1002724-20.2018.8.11.0010. EXEQUENTE: JACIARA CALCADOS LTDA - 

EPP EXECUTADO: JESSICA LORRAINE DE SOUZA BEZERRA Vistos, etc. 

Acolho o aditamento da inicial. Seja retificada a autuação do feito 

convertendo para ação de conhecimento pelo rito sumaríssimo. Sem 

prejuízo, CITE-SE para os atos desta ação, a fim de que compareça à 

audiência de conciliação em data a ser designada pelo cartório, 

consignando que deverá ser assistido(a) por advogado e oferecer defesa 

no prazo legal, sob pena de presumirem-se verdadeiros os fatos 

articulados na petição inicial. Intime-se a parte reclamante para a audiência 

de conciliação a ser designada, consignando que o não comparecimento 

pessoal à audiência implicará na extinção e arquivamento do feito, nos 

termos do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com condenação nas custas 

processuais. Tomem-se as demais providências de estilo. Intime-se. 

Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002721-65.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JACIARA CALCADOS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VAGNER SILIVANIO PEREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1002721-65.2018.8.11.0010. EXEQUENTE: JACIARA CALCADOS LTDA - 

EPP EXECUTADO: VAGNER SILIVANIO PEREIRA Vistos, etc. Acolho o 

aditamento da inicial. Seja retificada a autuação do feito convertendo para 

ação de conhecimento pelo rito sumaríssimo. Sem prejuízo, CITE-SE para 

os atos desta ação, a fim de que compareça à audiência de conciliação 

em data a ser designada pelo cartório, consignando que deverá ser 

assistido(a) por advogado e oferecer defesa no prazo legal, sob pena de 

presumirem-se verdadeiros os fatos articulados na petição inicial. 

Intime-se a parte reclamante para a audiência de conciliação a ser 

designada, consignando que o não comparecimento pessoal à audiência 

implicará na extinção e arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso 

I, da Lei 9.099/95, com condenação nas custas processuais. Tomem-se 

as demais providências de estilo. Intime-se. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos 

Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002720-80.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JACIARA CALCADOS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALTENIR CARVALHO FERREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1002720-80.2018.8.11.0010. EXEQUENTE: JACIARA CALCADOS LTDA - 

EPP EXECUTADO: VALTENIR CARVALHO FERREIRA Vistos, etc. Defiro o 

aditamento da inicial, conforme requerido. Seja retificada a autuação do 

feito para ação de conhecimento pelo rito sumaríssimo. CITE-SE para os 

atos desta ação, a fim de que compareça à audiência de conciliação em 

data a ser designada pelo cartório, consignando que deverá ser 

assistido(a) por advogado e oferecer defesa no prazo legal, sob pena de 

presumirem-se verdadeiros os fatos articulados na petição inicial. 

Intime-se a parte reclamante para a audiência de conciliação a ser 

designada, consignando que o não comparecimento pessoal à audiência 

implicará na extinção e arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso 

I, da Lei 9.099/95, com condenação nas custas processuais. Tomem-se 

as demais providências de estilo. Intime-se. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos 

Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003432-70.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ILSE PERIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRIAM LOURENCO DE OLIVEIRA OAB - MT10363/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

municipio de jaciara (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1003432-70.2018.8.11.0010. REQUERENTE: ILSE PERIN REQUERIDO: 

MUNICIPIO DE JACIARA Vistos. 1. Em que pese a tutela de evidência 

dispensar a urgência, ou seja, a demonstração de perigo de dano ou de 

risco ao resultado útil do processo, entendo que a acentuada 

probabilidade do direito da parte é requisito inerente à concessão da 

medida nos casos dos incisos II e III do art. 311, do CPC. Nesse passo, 

porém, inexistem provas suficientes para agasalhar a pretensão 

antecipatória, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade 

dos fatos narrados, mormente no que se refere a comprovação de 

atividade especial, não havendo por isto o cumprimento dos requisitos de 

prova que evidencie a probabilidade do direito. Assim sendo, INDEFIRO a 

tutela de urgência, podendo ser objeto de reapreciação após a 

contestação. 2. CITE-SE a parte requerida para os atos desta ação, 

observando o disposto no art. 7º da Lei 12.153/09, a fim de que, caso 

queira, apresente defesa escrita no prazo de 30 (trinta) dias. 3. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de 

Direito
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Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003357-31.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO PAULO DA COSTA LATORRACA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO JOVENTINO COELHO OAB - MT0005950S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PLAENGE EMPREENDIMENTOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1003357-31.2018.8.11.0010. REQUERENTE: FABIO PAULO DA COSTA 

LATORRACA REQUERIDO: PLAENGE EMPREENDIMENTOS LTDA Vistos 

etc, Fabio Paulo da Costa Latorraca ajuíza a presente “Ação de 

Reparação por Danos Morais e Materiais c/c Obrigação de Fazer e 

Liminar” em face de Plaenge Empreendimentos Ltda, almejando a 

concessão da tutela provisória consistente na determinação para que a 

requerida promova a reparação no cômodo – box - de seu imóvel 

construído pela incorporadora, objeto do contrato particular de 

compromisso de compra e venda. Em apertada síntese, aduz que a sua 

unidade imobiliária apresenta problemas estruturais, o que causou o 

desabamento do teto do depósito em dezembro de 2017, inutilizando 

vários objetos que estavam alocados no cômodo. Afirma que requerida 

fora devidamente comunicada sobre o fato através da Ocorrência 

3862953, Reclamação do condomínio nº 3856644, contudo não 

providenciou adequadamente o concerto necessário, já que fez apenas 

alguns “reparos” insuficientes no imóvel. Instruiu a inicial com documentos. 

É o necessário. Decido. A concessão da tutela antecipada merece 

acolhida. Acerca do tema o art. 300, do NCPC assim dispõe: “Art. 300. A 

tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo”. A primeira condição para o deferimento da 

tutela de urgência – probabilidade do direito – é em verdade “aquela que 

surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos 

disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau 

de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O Juiz tem 

que se convencer de que o direito é provável para conceder a tutela 

provisória” (Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil. 

Teresa Arruda Alvim Wambier, Fredie Didier Jr, Eduardo Talamini e Bruno 

Dantas. RT, 2015, p. 782) Em outras palavras, o autor “deve demonstrar 

que seu direito muito provavelmente existe (...) A esse direito aparente ou 

muito provável costuma-se vincular a expressão fumus boni juris” (Novo 

Código de Processo Civil Comentado. José Miguel Garcia Medina. RT, 

2015, p. 472). No caso em exame, concluo pela presença do referido 

pressuposto, na medida em que é plenamente plausível a alegação do 

autor quanto aos danos ocorridos em sua unidade imobiliária, inclusive 

havendo a comprovação da ciência da demandada acerca do ocorrido, 

conforme demonstrado no termo de ocorrência nº 3862953, que 

acompanha a peça basilar. Noutro giro, a segunda condição para o 

deferimento da tutela de urgência – perigo de dano – é indiscutível nos 

autos diante da impossibilidade de utilização do cômodo pelo autor e sua 

família, bem como, eventual risco de novo desabamento, podendo causar 

prejuízos nefastos, já que, conforme exposto nos autos, houve reiteração 

no desmoronamento da estrutura. Impositiva, portanto, a concessão da 

antecipação dos efeitos da tutela pretendida pelo autor. Quanto à ordem 

específica liminar da obrigação de fazer almejada pelo requerente, o art. 

536, caput e § 1º, assim dispõe: “Art. 536. No cumprimento de sentença 

que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o 

juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela 

específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, 

determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente. § 1º. Para 

atender ao disposto no caput, o juiz poderá determinar, entre outras 

medidas, a imposição de multa, a busca e apreensão, remoção de 

pessoas e coisas, o desfazimento de obras (...)”. Igualmente, preconiza o 

art. 84 e seus §§ do Código de Defesa do Consumidor, verbis: “Art. 84. Na 

ação que tenha por objeto o cumprimento da obrigação de fazer ou não 

fazer, o juiz concederá a tutela específica da obrigação ou determinará 

providências que assegurem o resultado prático equivalente ao do 

adimplemento. § 1° A conversão da obrigação em perdas e danos 

somente será admissível se por elas optar o autor ou se impossível a 

tutela específica ou a obtenção do resultado prático correspondente. § 2° 

A indenização por perdas e danos se fará sem prejuízo da multa (art. 287, 

do Código de Processo Civil). § 3° Sendo relevante o fundamento da 

demanda e havendo justificado receio de ineficácia do provimento final, é 

lícito ao juiz conceder a tutela liminarmente ou após justificação prévia, 

citado o réu. § 4° O juiz poderá, na hipótese do § 3° ou na sentença, impor 

multa diária ao réu, independentemente de pedido do autor, se for 

suficiente ou compatível com a obrigação, fixando prazo razoável para o 

cumprimento do preceito. § 5° Para a tutela específica ou para a obtenção 

do resultado prático equivalente, poderá o juiz determinar as medidas 

necessárias, tais como busca e apreensão, remoção de coisas e 

pessoas, desfazimento de obra, impedimento de atividade nociva, além de 

requisição de força policial. Com efeito, em observância ao princípio 

constitucional da efetividade da prestação jurisdicional inserto no art. 5º, 

inciso XXXV, da CF/88, é de rigor a implementação de meio coercitivo 

adequado e suficiente para garantir o cumprimento do provimento 

jurisdicional prolatado. Consoante a doutrina processualista qualitativa, tais 

medidas não estão elencadas em rol taxativo na lei processual – princípio 

da tipicidade formal das medidas executivas – mas obedecem ao princípio 

da atipicidade. Em outras palavras, quando se trata de medida fundada 

obrigação específica, de fazer, não fazer ou entregar coisa certa, o juiz 

poderá valer-se até mesmo de meios não previstos expressamente no 

CPC, como meio de entregar a efetiva tutela jurisdicional. Em hipóteses 

como o presente caso pode o juiz determinar toda e qualquer medida 

necessária à efetivação da tutela ou à obtenção do resultado prático 

equivalente, impondo o mecanismo que entender apto e suficiente para a 

situação concreta. Referido princípio tem origem na forte tendência de se 

municiar o juiz de amplos poderes na condução do processo, assumindo 

posição participativa e comprometida com a prestação da tutela 

jurisdicional, em decorrência da multiplicidade e a complexidade das 

situações litigiosas que podem ser levadas a juízo. Portanto, ante o risco 

de se excluir direitos merecedores da tutela adequada, impõe-se a gradual 

observância do princípio da atipicidade, pois, um sistema que adota com 

exclusividade o princípio da atipicidade das medidas executivas, prevendo 

medidas executivas específicas apenas para alguns direitos, deixa 

desprovidos de tutela diversos direitos que não tenham sido lembrados 

pelo legislador (MEDINA, José Miguel Garcia. Execução Civil. Princípios 

fundamentais. São Paulo: RT, 2002, p. 298). Avaliando as circunstâncias 

do presente caso, reputo suficiente para o fim a que se destina a fixação 

de medida coercitiva consistente em multa diária por descumprimento da 

ordem judicial, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais). Pelo exposto, DEFIRO A 

LIMINAR postulada para determinar ao requerido que, no prazo de 10 

(dez) dias, promova os reparos necessários no box da unidade imobiliária 

de propriedade do autor, sob pena multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) 

em caso de descumprimento da ordem judicial. Cite-se a parte requerida 

para que compareça à audiência conciliatória, sob pena de ser decretada 

a revelia, e cientifique o autor que o não comparecimento à audiência 

implicará na extinção do processo e arquivamento, nos termos do art. 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas processuais. 

Cite-se/Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às 

providências. Jaciara-MT, 11 de dezembro de 2018. Valter Fabrício Simioni 

da Silva Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002033-06.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CESAR MORAIS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA PINHEIRO OAB - MT0010946A-O (ADVOGADO(A))

ROBIE BITENCOURT IANHES OAB - MT0005348S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1002033-06.2018.8.11.0010. REQUERENTE: CESAR MORAIS DA SILVA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório 
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nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 9099/95. Analisando o processo, 

verifico que se encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a 

produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento 

antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. In casu, é oportuno 

esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza 

consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no 

Código de Defesa do Consumidor. Trata-se de ação de indenização de 

danos morais proposta por CESAR MORAIS DA SILVA, em desfavor de 

TELEFONICA BRASIL S.A. Relata a parte autora que sofreu cobrança 

indevida, tendo em vista alteração unilateral de seu plano telefônico, 

buscando assim a suspensão dos serviços de internet e indenização de 

danos morais. Liminar deferida. Em contestação alega a parte reclamada, 

em síntese, que houve a utilização dos serviços pela parte autora, 

afirmando que não há dever de indenizar, haja vista inexistência de 

qualquer irregularidade, pugnando pela improcedência da ação. Inexistindo 

preliminares, passo à análise do mérito da demanda. É o breve relato. 

Decido. MÉRITO Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem 

a controvérsia, tenho que parcial razão assiste à parte autora. A solução 

do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de 

Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o fato 

constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo 

do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 

341 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, 

toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que 

impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos 

não impugnados. Temos por regra, que nos litígios envolvendo relações de 

consumo, tal qual no presente caso, o ônus da prova passa a ser da parte 

fornecedora. A inversão do ônus da prova tem como fundamento a 

hipossuficiência da parte consumidora, não só no plano econômico, mas 

também jurídico, principalmente processual, porque não raras vezes está 

a parte consumidora impossibilitada de comprovar seu direito por ausência 

de dados, enquanto a parte fornecedora tem ao seu alcance todos os 

elementos indispensáveis para a produção da prova. Assim, inverto o 

ônus da prova em favor da parte consumidora, o que faço com 

supedâneo no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Incumbe a parte reclamada provar a veracidade de 

seus argumentos alegados, na qualidade de fornecedora de serviços, 

seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas 

são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, II, do CPC. 

Compulsando os autos verifico que a parte reclamada não conseguiu 

satisfatoriamente com a contestação inibir os fatos constitutivos do direito 

do autor trazido com a exordial e, provando o que afirmou com a defesa. 

Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

que a parte autora contesta as cobranças realizadas pela parte 

reclamada, referente a alteração de seu plano telefônico, o qual afirma ter 

sido realizado de forma unilateral. Em que pese as alegações da parte ré 

de que houve a utilização do plano telefônico pela parte autora, verifico 

que aquela não conseguiu demonstrar efetivamente a solicitação de tal 

alteração do plano pela parte demandante. Desta forma, não restou 

comprovada a existência de qualquer solicitação pela parte autora, no que 

tange ao seu plano telefônico. De outro tanto, acerca do aventado dano 

moral tenho que esse NÃO se mostra presente. Com efeito, não se 

vislumbra dos elementos carreados aos autos a presença de qualquer 

agressão à honra da parte autora, sendo certo que o só fato de ter 

experimentado a alteração de seu plano telefônico, o qual frisa-se, não 

teve os serviços suspensos, bem como, não houve a inserção de seus 

dados nos órgãos de proteção ao crédito, não é bastante para embasar 

uma condenação da parte ré na ordem extrapatrimonial. Vale dizer que, 

embora a responsabilidade da parte reclamada seja objetiva, tal não 

acoberta por lógica a existência do dano moral que deveria ser 

demonstrado pelo agente lesado. Dessa forma é que entendo inexistente o 

dano moral passível de reparação, porquanto não ultrapassou, nesse 

aspecto, o mero dissabor de sofrer a cobrança. Anoto por oportuno, que 

não restou comprovado nos autos o abuso no direito de cobrança da 

prestadora de serviços ou inscrição indevida do nome da parte reclamante 

nos órgãos de proteção ao crédito, concluindo pela inexistência de dano 

moral a ser reparado. Ademais, ressalto que a parte autora em momento 

algum demonstrou sua insurgência na alteração do plano telefônico, se 

mantendo inerte pelo período superior a 12 (doze) meses, momento em 

que ajuizou a presente ação, não demonstrando inclusive através de 

protocolos de atendimento que tenha tentado resolver o problema 

administrativamente junto a parte ré. Nesta esteira, é oportuno trazer à 

reflexão as ponderações de CAIO MÁRIO DA SILVA PEREIRA: “para a 

determinação da existência do dano, como elemento objetivo da 

responsabilidade civil, é indispensável que haja ofensa a um bem jurídico”. 

Ora, nosso meio social nos projeta alguns incômodos, estamos todos 

fadados a estes. Não é qualquer importunação que deve ensejar uma 

reparação, principalmente quando observamos que não houve inclusão do 

nome da Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito. Neste sentido: 

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

SERVIÇO DE TELEFONIA. COBRANÇA INDEVIDA ORIUNDA DE MULTA DE 

FIDELIZAÇÃO APÓS O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL. COBRANÇA 

INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. MERA COBRANÇA 

INDEVIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA 

PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE 

PROVIDO.1. Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrida GERCINA 

DE ARAUJO TOUSUBE postula reparação por danos morais e 

desconstituição de débito, em razão de cobrança indevida emitida pela 

empresa Recorrente OI S/A, oriunda de suposta quebra contratual.2. Com 

efeito, a empresa Recorrente não logrou êxito em comprovar a 

regularidade da cobrança da multa de fidelização após o prazo de 01 (um) 

ano de utilização do serviço pela Recorrida, ônus que lhe competia a teor 

do disposto no art. 373, II, do CPC. 3. Todavia, tenho que a situação 

vivenciada pela Recorrida corresponde a mero dissabor que é enfrentado 

pelas pessoas no cotidiano, motivo pelo qual, não há se falar em 

indenização por dano extrapatrimonial. 4. A situação se resolve, pois, com 

a suspensão das cobranças (desconstituição dos débitos), providência 

deferida na sentença com a confirmação da liminar.5. Sentença 

reformada.6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Recurso 

Inominado: 8010303-87.2015.8.11.0014 Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

DE POXORÉU Recorrente: OI S/A Recorrida: GERCINA DE ARAUJO 

TOUSUBE Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA Data 

do Julgamento: 30/10/2018) RESPONSABILIDADE CIVIL. COBRANÇA 

INDEVIDA. SERVIÇO NÃO SOLICITADO. DANO MORAL NÃO 

CONFIGURADO. MERO DISSABOR. Embora a cobrança indevida cause 

dissabores, tal situação não tem o condão de provocar ofensa aos 

direitos de personalidade, que justifique a reparação por danos 

extrapatrimoniais. (TJMT, RI n° 001.2010.027.395-0, 2ª Turma Recursal, 

Juiz Rel. Nelson Dorigatti, julgado em 29.03.2011) Assim, ante a ausência 

de comprovação de vínculo entre as partes, a declaração de inexistência 

da relação jurídica e do débito é medida que se impõe. DA LIMINAR 

Analisando detidamente os autos, verifico que fora deferida medida liminar 

no ID 15083958, determinando a parte ré que suspenda os serviços não 

contratados. Contudo, verifico da petição encartada nos autos através do 

ID 15833071 que a parte demandada se manifestou nos autos informando 

da impossibilidade de habilitação do plano telefônico inicialmente 

contratado, asseverando a possibilidade de contratação do plano “Vivo 

Controle 700 MB no valor de R$ 31,99”. Pois bem, verifico da exordial que 

o plano inicialmente contratado pela parte demandante possuía o valor de 

R$ 33,99, conforme se infere da fatura com vencimento em 17.12.2015 (ID 

15061494 - Pág. 12). Ora, verifico ainda através da contestação (ID 

16098866 - Pág. 9), que a parte autora concorda com a migração do plano 

ofertado pela parte ré. Assim, confirmo a decisão liminar de ID 15083958, 

a fim de determinar que a parte ré providencie a migração do plano 

telefônico da parte autora para o denominado “Vivo Controle 700 MB no 

valor de R$ 31,99, mantidos os demais benefícios da linha anterior, 

podendo realizar os reajustes concedidos pela ANATEL.” DISPOSITIVO 

Ante o exposto, julgo parcialmente PROCEDENTES os pedidos da exordial, 

a fim de tão somente confirmar a liminar deferida e DECLARAR 

inexistentes os débitos discutidos nos autos, referente ao plano telefônico 

não contratado, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Julgo improcedente os pedidos de danos morais, nos 

termos da fundamentação supra. Sem custas processuais e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 

40 da lei 9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado no PJE. DANILO 

ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo 

deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. 

Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1002331-95.2018.8.11.0010. REQUERENTE: DAVI FERREIRA BARBOSA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos etc. Dispensado o relatório nos 

termos do artigo 38, caput, da lei n. 9099/95. Analisando o processo, 

verifico que se encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a 

produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento 

antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. In casu, é oportuno 

esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza 

consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no 

Código de Defesa do Consumidor. Trata-se de ação de indenização de 

dano moral proposta por DAVI FERREIRA BARBOSA, em desfavor de 

BANCO BRADESCO S.A. Relata a parte autora que possuía junto a parte 

ré uma conta salário, realizando o encerramento da conta após o término 

do vínculo empregatício junto a sua empregadora, porém, assevere que 

mesmo após tal encerramento teve seu nome inserido nos órgãos de 

proteção ao crédito, referente débito do qual desconhece a origem, 

pleiteando ao final a declaração de inexistência do débito e indenização 

por danos morais. Liminar indeferida. Em contestação alega a parte 

reclamada, em síntese, preliminar de indeferimento da inicial e prescrição 

reparatória, afirmando no mérito que a inclusão do nome da parte autora 

nos órgãos de proteção ao crédito se deu de forma legítima, não havendo 

o que se falar em indenização por danos morais, pugnando ao final pela 

improcedência da demanda. É o breve relato. Decido. PRELIMINARES 

Rejeito a preliminar de indeferimento da inicial, ante a alegação de 

ausência de documentos indispensáveis a propositura da ação, em 

especial o extrato dos órgãos de proteção ao crédito e comprovante de 

endereço, tendo em vista que os documentos trazidos nos autos 

apresentam informações verossímeis. No mesmo sentido, tenho que deve 

ser rejeita a preliminar de prescrição reparatória, tendo em vista sua 

inocorrência, vez que o diploma consumerista prevê prazo prescricional 

de 5 (cinco) anos. Ultrapassada a fase das preliminares, passo à análise 

do MÉRITO da demanda. MÉRITO Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que parcial razão 

assiste à parte autora. De toda forma, a solução do litígio não demanda 

muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que 

estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito 

e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além 

disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Temos por regra, que nos litígios envolvendo relações de consumo, tal 

qual no presente caso, o ônus da prova passa a ser da parte 

fornecedora. A inversão do ônus da prova tem como fundamento a 

hipossuficiência da parte consumidora, não só no plano econômico, mas 

também jurídico, principalmente processual, porque não raras vezes está 

a parte consumidora impossibilitada de comprovar seu direito por ausência 

de dados, enquanto a parte fornecedora tem ao seu alcance todos os 

elementos indispensáveis para a produção da prova. Assim, inverto o 

ônus da prova em favor da parte consumidora, o que faço com 

supedâneo no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Incumbe a parte reclamada provar a veracidade de 

seus argumentos alegados, na qualidade de fornecedora de serviços, 

seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas 

são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, II, do CPC. 

Compulsando os autos verifico que a parte reclamada não conseguiu 

satisfatoriamente com a contestação inibir os fatos constitutivos do direito 

do autor trazido com a exordial e, nem provar o que afirmou com a defesa. 

Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

que a parte autora não nega já ter firmado vínculo junto a parte ré, porém, 

afirma que tal vínculo se deu na modalidade conta salário, tendo realizado 

o encerramento da mesma, de modo que desconhece qualquer origem dos 

débitos, que ensejaram a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção 

ao crédito. No presente caso, em pese a parte reclamada tenha afirmado a 

ausência de conduta ilícita, observa-se que esta não trouxe aos autos 

qualquer tipo de documento, que comprovasse a prestação do serviço ou 

sua disponibilização em favor da parte autora, passando ao largo de 

comprovar a efetiva prestação dos serviços entre as partes e o principal, 

a legalidade dos débitos discutidos nos autos. No caso em tela, de acordo 

com os documentos carreados nos autos, não há qualquer comprovação 

do débito originário entre a parte autora e a parte ré, bem como, esta última 

sequer conseguiu demonstrar nos autos o possível contrato firmado entre 

as partes, ou ainda, não trouxe o extrato bancário para demonstrar a 

composição do débito levado a registro junto aos órgãos de proteção de 

crédito. Ademais, se houve a contratação pela parte demandante, deveria 

a parte demanda trazer aos autos a comprovação de solicitação, seja 

através de contrato ou gravação de tal solicitação, permanecendo inerte 

nesse particular. Analisando detidamente os autos, verifico que a parte 

autora trouxe com a exordial, extrato dos órgãos de proteção ao credito, 

demonstrando a realização da inscrição pela parte ré. Outrossim, a parte 

ré não trouxe nos autos qualquer documento capaz de demonstrar a 

origem de tais débitos, ônus que lhe incumbia. Assim, tenho que 

efetivamente houve falhas na prestação do serviço, vez que, a parte 

reclamada realizou indevidamente, a inclusão do nome da parte reclamante 

nos órgãos restritivos de crédito, referente débito inexistente. Deste modo, 

entendo que assiste razão a parte reclamante, pois não houve a 

comprovação dos débitos que originaram a inscrição de seus dados 

pessoais junto ao órgão de restrição ao crédito (SPC/SERASA). No 

entanto, prevalece no âmbito do Superior Tribunal de Justiça o 

entendimento de que o dano moral sofrido em virtude de indevida 

negativação do nome se configura “in re ipsa”, ou seja, 

independentemente de prova. Nesse sentido: PROTESTO. DANO MORAL. 

BANCO PONTUAL. BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS. ILEGITIMIDADE 

"AD CAUSAM". ARBITRAMENTO. I. O Banco Bradesco incorporou ativos e 

passivos do Banco Pontual, de modo que responde por seus débitos. 

Legitimidade passiva configurada. Precedentes. 2. Houve protesto 

indevido em nome do autor. O protesto indevido gera dever de reparar "in 

re ipsa", não havendo necessidade de comprovação do dano, porque este 

é presumido. 3. No arbitramento do dano moral, há que se observar as 

circunstâncias da causa, a capacidade económica das partes e as 

finalidades reparatória e pedagógica desse arbitramento. Essa fixação é 

realizada dentro do prudente arbítrio do juízo. No caso, o arbitramento foi 

adequado, não merecendo redução. 4. Recurso não provido. Insta 

ressaltar que a responsabilidade da parte reclamada como fornecedora de 

serviços é objetiva nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe: O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Tal 

responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo 

prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor 

ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova 

relativo a essas hipóteses do prestador do serviço e não tendo ele se 

desincumbido do ônus que lhe cabia deve ser responsabilizado pelos 

danos causados. Os artigos 186 e 927 ambos do Código Civil Brasileiro, 

prelecionam que: Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, 

negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda 

que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Art. 927. Aquele que, por ato 

ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. 

Nesse caso, em que provável a aflição da parte autora em face do ato 

lesivo ensejado pela parte demandada, resta estabelecido o dever de 

indenizar por dano moral, importando, na sequência, fixar o quantum 

indenizatório. Na temática, a lei civil não fornece critérios específicos para 

a fixação do quantum, cabendo ao Juiz a árdua missão de estipular um 

valor justo de modo a amenizar e compensar o abalo. O valor a ser 

arbitrado na indenização por danos morais deve atender a uma dupla 

finalidade: reparação e repressão. E, portanto, deve ser observada a 

capacidade econômica do atingido, mas também do ofensor, de molde a 

que não haja enriquecimento injustificado, mas que também não lastreie 

indenização que não atinja o caráter pedagógico a que se propõe. Nesse 

sentido, preleciona o STJ: “Na fixação do valor da condenação por dano 
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moral, deve o julgador atender a certos critérios, tais como nível cultural do 

causador do dano; condição sócio-econômica do ofensor e do ofendido; 

intensidade do dolo ou grau da culpa (se for o caso) do autor da ofensa; 

efeitos do dano no psiquismo do ofendido e as repercussões do fato na 

comunidade em que vive a vítima." (RESP 355392/RJ, Rel. MINISTRO 

CASTRO FILHO, j. 26.03.02). Nessa trilha leciona SÉRGIO CAVALIERI 

FILHO: “Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado; que 

guarda uma certa proporcionalidade. Importa dizer que o juiz, ao valorar o 

dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente 

arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a 

intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a 

capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do 

ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes” (in 

Programa de Responsabilidade Civil, 2.ª edição, 2001 p. 81/82) Com efeito, 

a indenização por dano moral deve representar para a vítima uma 

satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A 

eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal 

satisfação em justa medida, de modo que não signifique um 

enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante no 

causador do mal a fim de dissuadi-lo a praticar novo atentado. A 

jurisprudência trilha o caminho do bom senso nessa linha tênue daquilo 

que representa o equilíbrio do justo ressarcimento: “Ao magistrado 

compete estimar o valor da reparação de ordem moral, adotando os 

critérios da prudência e do bom senso e levando em estima que o quantum 

arbitrado representa um valor simbólico que tem por escopo não o 

pagamento do ultraje - a honra não tem preço - mas a compensação moral, 

a reparação satisfativa devida pelo ofensor ao ofendido.(TJPR, APC nº 

19.411-2, 1ª Turma Cível, Des. Rel. Oto Luiz Sponholz).” Sopesando tais 

orientações e ponderando as circunstâncias do caso, reputo apropriada e 

condizente a fixação da verba indenizatória por danos morais, 

satisfazendo, assim, a justa proporcionalidade entre o ato ilícito e o 

constrangimento causado, bem como a condição econômica da parte 

reclamada, atendendo ao caráter compensatório e ao mesmo tempo 

inibidor a que se propõe a pretensão indenizatória, nos moldes 

estabelecidos na Constituição da República, suficiente para representar 

um desestímulo à prática de novas condutas pelo agente causador do 

dano. Assim, ante a ausência de comprovação de vínculo entre as partes, 

a declaração de inexistência da relação jurídica e do débito é medida que 

se impõe. DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE 

PROCEDENTE os pedidos da exordial, com fundamento no artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de: 1 – declarar inexigível 

o débito discutido na presente demanda; 2 – determinar que a parte 

promovida providencie a exclusão dos dados da parte reclamante, junto 

aos órgãos de proteção do crédito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

de fixação de multa; e 3 – condenar a parte reclamada ao pagamento de 

R$ 4.000,00 (quatro mil reais) pelos danos morais sofridos pela parte 

reclamante, valor este que deverá ser acrescido de correção monetária 

pelo índice oficial - INPC/IBGE, a partir da presente data e juros legais de 

1% (um por cento) ao mês, desde o evento danoso, nos termos da súmula 

54 do STJ. Sem custas nem honorários, em conformidade com o art. 54 e 

art. 55, ambos da Lei 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de 

Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Jaciara para homologação 

conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado 

no PJE. DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para 

que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra 

do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada 

sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as 

partes da sentença. Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1002342-27.2018.8.11.0010. REQUERENTE: GILMAR BENTO MARTINS 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório 

nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 9099/95. Analisando o processo, 

verifico que se encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a 

produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento 

antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. In casu, é oportuno 

esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza 

consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no 

Código de Defesa do Consumidor. Trata-se de ação de indenização de 

danos morais proposta por GILMAR BENTO MARTINS, em desfavor de 

BANCO BRADESCO S.A. Relata a parte autora que desconhece os 

débitos lançados nos órgãos de proteção ao crédito, requerendo assim a 

declaração de inexistência do débito, bem como, indenização de danos 

morais. Liminar deferida. Em contestação alega a parte reclamada, em 

síntese, que o débito é devido, ante a existência de relação jurídica entre 

as partes, não havendo dever de indenizar, haja vista inexistência de 

qualquer irregularidade na cobrança, pugnando ao final pela condenação 

da parte autora nas penas de litigância de má-fé. Inexistindo preliminares, 

passo a analisar o mérito da demanda. É o breve relato. Decido. MÉRITO 

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que razão NÃO assiste à parte autora. A solução do litígio não 

demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil 

que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu 

direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. 

Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Temos por regra, que nos litígios envolvendo relações de consumo, tal 

qual no presente caso, o ônus da prova passa a ser da parte 

fornecedora. A inversão do ônus da prova tem como fundamento a 

hipossuficiência da parte consumidora, não só no plano econômico, mas 

também jurídico, principalmente processual, porque não raras vezes está 

a parte consumidora impossibilitada de comprovar seu direito por ausência 

de dados, enquanto a parte fornecedora tem ao seu alcance todos os 

elementos indispensáveis para a produção da prova. Assim, inverto o 

ônus da prova em favor da parte consumidora, o que faço com 

supedâneo no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Incumbe a parte reclamada provar a veracidade de 

seus argumentos alegados, na qualidade de fornecedora de serviços, 

seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas 

são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, II, do CPC. 

Compulsando os autos verifico que a parte reclamada conseguiu 

satisfatoriamente com a contestação inibir os fatos constitutivos do direito 

do autor trazido com a exordial e, provando o que afirmou com a defesa. 

Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

que a parte autora contesta as cobranças realizadas pela parte 

reclamada, negando qualquer contratação nesse sentido. Em que pese as 

alegações da parte autora de que nunca realizou qualquer relação jurídica 

com a parte ré, que ensejasse a realização da cobrança, esta última 

conseguiu demonstrar, através de contrato, que houve a celebração de 

negócio jurídico entre a parte autora e o Banco HSBC, sendo este último 

incorporado pela parte ré no ano de 2016, conforme amplamente divulgado 

nas mídias nacionais. No que toca a incorporação, assim definiu o Código 

Civil, vejamos: Art. 1.116. Na incorporação, uma ou várias sociedades são 

absorvidas por outra, que lhes sucede em todos os direitos e obrigações, 

devendo todas aprová-la, na forma estabelecida para os respectivos 

tipos. Logo, nos termos da legislação vigente, a parte ré sucedeu o Banco 

HSBC em todos os direitos e obrigações. Analisando detidamente os 

autos, verifico dos contratos trazidos com a contestação nos ID’s 

16325114, 16325116 e 16325117, devem ser reconhecidos, vez que 

demonstra claramente que houve realização de negócio jurídico entre as 

partes, sendo anuído pela parte reclamante, a contratação dos serviços. 

Ademais, verifico através do contrato de ID 16325114 - Pág. 2, que a parte 

autora autorizou a transferência dos recursos disponíveis de sua conta 

salário (0466-01898-04) para a conta corrente (0466-01898-20), 

conforme se extrai do citado documento, ou seja, a parte autora de fato 
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possuía conta corrente junto a parte ré, a qual possibilita a contratação de 

serviços e possui taxas para manutenção. Outrossim, a parte ré 

conseguiu demonstrar através dos extratos bancários jungidos aos autos 

no ID 16325112, que houveram várias transações realizadas pela parte 

autora em sua conta corrente, bem como, conseguiu se desincumbir de 

demonstrar a origem de tais débitos. Ora, da simples análise dos 

documentos juntados nos autos, é possível se inferir a olho nu, que a 

assinatura aposta no contrato pertence a parte autora. Outrossim, a parte 

reclamante não trouxe nos autos qualquer documento capaz de 

desconstituir as sólidas argumentações da parte ré, bem como, não 

demonstrou a realização do pagamento dos débitos discutidos nestes 

autos. Por seu turno a parte requerida demonstrou a existência dos 

débitos e da contratação, bem como a inocorrência dos pagamentos, as 

quais encontra-se anexados nos autos. Desta forma, restou comprovada 

a existência da relação jurídica entre as partes e que, de fato, a parte 

autora contratou os serviços da empresa reclamada, sendo a cobrança 

devida. Desta feita, o conjunto probatório autoriza a conclusão de que 

houve relação negocial firmada entre as partes e, que as cobranças dos 

valores pela parte reclamada se deram em razão de efetiva adesão da 

parte autora. Conforme regra do artigo 14, §3º, inciso II do Código de 

Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços não será 

responsabilizado quando provar a culpa exclusiva do consumidor, 

hipótese verificada no caso dos autos. O que se depreende do caso em 

tela é que houve negativação do nome da parte reclamante relativa a 

dívida inadimplida, uma vez que a requerida comprova através de várias 

provas, inclusive contrato assinado pela parte autora e cópia de seus 

documentos pessoais, a existência da relação comercial e débito entre os 

litigantes. Assim, não se verificando a ocorrência de qualquer conduta 

ilícita ou indevida pela parte reclamada, não há que se falar em ocorrência 

de dano material e moral, uma vez que, ausentes os requisitos 

necessários para que haja o dever de indenizar, ou seja, o ato ilícito, o 

dano, o nexo de causalidade entre o ato, o dano e a culpa da reclamada. 

DA LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ Não vislumbro no presente litígio a existência de 

litigância de má-fé pela parte autora, haja vista que sua conduta não se 

enquadra naquelas descritas no art. 80 do Novo Código de Processo Civil. 

DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTES os pedidos da 

exordial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil. Por consequência, REVOGO a tutela de urgência deferida na decisão 

de ID 15610467. Sem custas nem honorários, em conformidade com o 

art.54 e art.55, ambos da Lei 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo 

Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Jaciara para 

homologação conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Jaciara - MT. Publicado 

e registrado no PJE. DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, 

Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Preclusa a via 

recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as baixas 

necessárias. Intimem-se as partes da sentença. Jaciara - MT. EDNEI 

FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1001553-28.2018.8.11.0010. REQUERENTE: FLORENTINO & CASTELINI 

LTDA - ME REQUERIDO: KELLVY SILVEIRA SILVA Vistos, etc. Dispensado 

o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Analisando o 

processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, sendo 

desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao 

julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. Trata-se de 

ação de cobrança proposta por FLORENTINO & CASTELINI LTDA – ME, em 

face de KELLVY SILVEIRA SILVA. Alega a parte reclamante, em síntese, 

ser credora da importância total de R$ 1.438,82 (um mil e quatrocentos e 

trinta e oito reais e oitenta e dois centavos), não adimplida pela parte 

reclamada, referente aquisição de produtos junto ao seu estabelecimento 

comercial. Em que pese a parte ré tenha sido devidamente citada, 

conforme se infere do documento de ID 14955532, não se fez presente 

em audiência, tampouco justificou a ausência ou apresentou contestação. 

Inexistindo preliminares, passo a analisar a questão do mérito. É o breve 

relato. Decido. DA REPRESENTAÇÃO DA PARTE AUTORA Analisando 

detidamente os autos, verifico que a parte demandante trata de 

Microempresa, restando demonstrado tal enquadramento nos autos. O 

enunciado 141 do FONAJE dispõe que: “A microempresa e a empresa de 

pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive em 

audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente”. No caso em 

análise, a parte autora classificada como Microempresa, compareceu em 

audiência de conciliação representada por seu Sócio Proprietário Sr. 

Mauro Aloizio Florentino (ID 14955532), não havendo nenhum óbice à 

continuidade do presente feito. Assim, tenho que a representação da 

parte autora no feito encontra-se adequada, máxime quando analisado em 

conjunto com as demais regras que orientam os processos dos Juizados 

Especiais, bem como, a jurisprudência dominante. MÉRITO Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão 

assiste à parte autora. De toda forma, a solução do litígio não demanda 

muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que 

estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito 

e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além 

disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

A parte reclamada, embora tenha sido devidamente citada a comparecer 

em audiência, não se fez presente, tampouco justificou a ausência ou 

apresentou defesa, razão pela qual entendo que a decretação da sua 

revelia no presente caso é medida de rigor. Destaco o teor do Enunciado 

nº 04 do Estado de Mato Grosso e também a Súmula 11 dos Juizados 

Especiais, as quais estabelecem que: Enunciado 4 – A Contestação será 

apresentada no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da Audiência de 

Conciliação, sob pena de Revelia. SÚMULA 11: A contestação será 

apresentada no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da audiência de 

conciliação, sob pena de revelia. Assim, em se tratando de Juizado 

Especial, a ausência de contestação implica em revelia da parte 

promovida, conforme entendimento da Turma Recursal Única do Estado de 

Mato Grosso, verbis: AÇÃO INDENIZATÓRIA - REVELIA MANTIDA - 

APLICAÇÃO DA SÚMULA 16 NDA TURMA RECURSAL ÚNICA - INSCRIÇÃO 

INDEVIDA EM ROL DE INADIMPLENTES - AUSÊNCIA DE PROVA DA 

CONTRATAÇÃO - ÔNUS DA PROVA - ATO ILÍCITO CARACTERIZADO - 

OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - RESPONSABILIDADE CIVIL - QUANTUM 

MANTIDO. 1 - Os efeitos da revelia devem ser mantidos, porquanto a parte 

ré compareceu a audiência de conciliação, saindo intimada de que teria o 

prazo de 05 (cinco) dias para apresentar contestação, contudo, deixou 

transcorrer in albis, como se vê da certidão de fls. 58. Aplicação da 

Súmula 16 da Turma Recursão Única. 2- In casu, cabia a cessionária, a 

comprovação da origem e regularidade da dívida perante a cedente, bem 

como a notificação do suposto devedor acerca da cessão, o que não 

ocorreu, acarretando a ilegalidade do cadastro negativo. 2- É 

inquestionável o dano moral que enseja a indenização ao consumidor 

pelos danos sofridos, decorrente do cadastro equivocado de seus dados 

nos anais de proteção ao crédito, por dívida de linha telefônica que sequer 

havia solicitado, gerando, por si só, para o ofensor, a obrigação de 

reparar os danos morais daí advindos, cujo valor deve ser mantido de 

acordo com a gravidade da lesão e a extensão do dano. 3 - Na fixação da 

reparação por dano extrapatrimonial, incumbe ao julgador, atentando, 

sobretudo, às condições do ofensor, às do ofendido e às do bem jurídico 

lesado, e aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar 

quantum que se preste à suficiente recomposição dos prejuízos, sem 

importar, contudo, enriquecimento sem causa da vítima. 4 - Dever de 

indenizar, valor fixado com moderação e razoabilidade, não 

caracterizando enriquecimento ilícito por parte do Autor. 5 - Recurso 

conhecido e não provido. (RI 939/2012, DR. YALE SABO MENDES, TURMA 

RECURSAL ÚNICA, Julgado em 03/07/2012, Publicado no DJE 16/08/2012) 

Portanto, tendo a parte ré deixado de comparecer em audiência, bem 

como, de apresentar contestação, tornou-se revel. Assim sendo restando 

incontroversos os fatos e documentos da exordial. Outrossim, a parte 

demandada não contestou, nem compareceu à audiência de conciliação, 

confessando, portanto, a matéria fática. Nesse sentido é a inteligência do 

artigo 20 da Lei 9.099/95, que lemos: “Art. 20. Não comparecendo o 
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demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e 

julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, 

salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz.” Cabe à parte 

reclamada comparecer pessoalmente na audiência, caso contrário serão 

reputados verdadeiros os fatos alegados pelo autor, com imediato 

julgamento da demanda. O Enunciado nº. 20, do Fórum Nacional de 

Juizados Especiais, têm a seguinte redação: ENUNCIADO 20 – O 

comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa 

jurídica poderá ser representada por preposto. Devemos nos ater ao fato 

de que o rigor da exigência do comparecimento pessoal das partes às 

audiências designadas deve-se ao princípio maior dos sistemas dos 

Juizados Especiais, que é a tentativa de conciliação entre os litigantes. Em 

se tratando de causa que versa sobre direitos patrimoniais e, portanto, 

disponíveis, a ausência da parte requerida à sessão de conciliação ou à 

audiência de instrução e julgamento conduz aos efeitos da revelia, 

chancelando a presunção de veracidade dos fatos narrados na petição 

inicial, salvo, todavia, se outro não for o entendimento do julgador. Assim, 

uma vez que a parte ré não produziu qualquer prova ou se manifestou nos 

autos para defender-se do alegado, demonstrou verdadeiro descaso com 

a demanda. Ademais, o não comparecimento à audiência designada para 

tentativa de conciliação corroborou para que não trouxesse aos autos 

qualquer prova que destituísse o alegado pela parte demandante, assim a 

decretação da revelia com o aproveitamento de todos os seus efeitos é 

medida que se impõe. Nos termos do artigo 373, I, do CPC, ao autor 

incumbe provar o fato constitutivo de seu direito, sob pena de 

improcedência da reclamação. Com efeito, analisando detidamente os 

autos, tenho que a parte autora se desincumbiu de provar o que alegou 

com a exordial, ao passo que apresentou como documentos da dívida, 

notas de débito no ID 14077815, demonstrando a aquisição de produtos 

pela parte demanda, as quais não foram adimplidas, restando saldo a 

quitar pela parte ré no importe de R$ 1.438,82 (um mil e quatrocentos e 

trinta e oito reais e oitenta e dois centavos). Outrossim, a parte 

demandada não conseguiu inibir os fatos constitutivos do direito do autor 

trazido com a exordial, nos termos do que prevê o art. 373, II, do CPC. 

Nesse sentido: RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – NOTA 

PROMISSÓRIA – SUPOSTO PAGAMENTO COM CHEQUES – NÃO 

COMPROVAÇÃO – ART. 333, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – 

RECURSO NÃO PROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. 1 – Nos termos do art. 

333, II, do Código de Processo Civil, incumbe à parte reclamada provar os 

fatos impeditivos, extintivos e modificativos do direito da parte reclamante. 

2 – Uma vez não comprovado o pagamento de nota promissória, 

mantém-se a sentença que julgou procedente ação de cobrança. 3 – 

Recurso conhecido e não provido. (Cumprimento de sentença 

820090296669/2012, Turma Recursal Única, Julgado em 13/12/2012, 

Publicado no DJE 13/12/2012) Diante dos fatos e provas, tenho desta 

forma que deve a parte reclamada adimplir com sua obrigação de pagar 

quantia certa, respondendo pelo pagamento dos valores. Ademais, a parte 

reclamante cumpriu satisfatoriamente com seu ônus probatório, juntando 

aos autos a prova da dívida que não logrou êxito em recebê-la. 

DISPOSITIVO Pelo exposto, DECRETO A REVELIA da parte promovida e, 

julgo PROCEDENTE com resolução do mérito, com fundamento no artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil do pleito autoral, para o fim de 

condenar a parte reclamada ao pagamento da dívida inadimplida, no valor 

de R$ 1.438,82 (um mil e quatrocentos e trinta e oito reais e oitenta e dois 

centavos), que deverá ser corrigido monetariamente desde o vencimento 

e acrescido de juros legais de 1% ao mês desde a citação válida. Valor 

que deverá ser apurado através de simples cálculo aritmético. Sem custas 

nem honorários, em conformidade com o art. 54 e art. 55, ambos da Lei 

9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 

40 da lei 9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado no PJE. DANILO 

ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo 

deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1002288-61.2018.8.11.0010. REQUERENTE: MIRIAN RAMOS PONCE 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório 

nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 9099/95. Analisando o processo, 

verifico que se encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a 

produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento 

antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. In casu, é oportuno 

esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza 

consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no 

Código de Defesa do Consumidor. Trata-se de ação de indenização de 

dano moral proposta por MIRIAN RAMOS PONCE, em desfavor de BANCO 

BRADESCO S.A. Relata a parte autora que desconhece a origem dos 

débitos que ensejaram a inserção de seu nome nos órgãos de proteção 

ao crédito, pleiteando ao final a declaração de inexistência do débito e 

indenização por danos morais. Em contestação alega a parte reclamada, 

em síntese, preliminar de inépcia da inicial, afirmando no mérito que a 

inclusão do nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito se 

deu de forma legítima, não havendo o que se falar em indenização por 

danos morais, pugnando ao final pela improcedência da demanda e 

condenação da parte autora em litigância de má-fé. É o breve relato. 

Decido. PRELIMINARES Rejeito a preliminar de inépcia da inicial arguida 

pela parte demandada, ante a alegação de ausência de documentos 

indispensáveis a propositura da ação, em especial o extrato dos órgãos 

de proteção ao crédito, tendo em vista que os documentos trazidos nos 

autos apresentam informações verossímeis. No mesmo sentido, tenho que 

deve ser rejeita a preliminar de falta de interesse de agir, tendo em vista a 

previsão constitucional do princípio da inafastabilidade da jurisdição. 

Ademais, a busca ou o exaurimento da via administrativa não é requisito 

indispensável a propositura da ação, ante a necessidade que a parte tem 

de ingressar em juízo para ter sua pretensão amparada. Ultrapassada a 

fase das preliminares, passo à análise do MÉRITO da demanda. MÉRITO 

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que parcial razão assiste à parte autora. De toda forma, a solução 

do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de 

Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o fato 

constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo 

do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 

341 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, 

toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que 

impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos 

não impugnados. Temos por regra, que nos litígios envolvendo relações de 

consumo, tal qual no presente caso, o ônus da prova passa a ser da parte 

fornecedora. A inversão do ônus da prova tem como fundamento a 

hipossuficiência da parte consumidora, não só no plano econômico, mas 

também jurídico, principalmente processual, porque não raras vezes está 

a parte consumidora impossibilitada de comprovar seu direito por ausência 

de dados, enquanto a parte fornecedora tem ao seu alcance todos os 

elementos indispensáveis para a produção da prova. Assim, inverto o 

ônus da prova em favor da parte consumidora, o que faço com 

supedâneo no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Incumbe a parte reclamada provar a veracidade de 

seus argumentos alegados, na qualidade de fornecedora de serviços, 

seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas 

são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, II, do CPC. 

Compulsando os autos verifico que a parte reclamada não conseguiu 

satisfatoriamente com a contestação inibir os fatos constitutivos do direito 

do autor trazido com a exordial e, nem provar o que afirmou com a defesa. 

Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

que a parte autora desconhece qualquer origem dos débitos que 

ensejaram a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. No 

presente caso, em pese a parte reclamada tenha afirmado a ausência de 

conduta ilícita, observa-se que esta não trouxe aos autos qualquer tipo de 
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documento, que comprovasse a prestação do serviço ou sua 

disponibilização em favor da parte autora, passando ao largo de 

comprovar a efetiva prestação dos serviços entre as partes e o principal, 

a legalidade dos débitos discutidos nos autos. No caso em tela, de acordo 

com os documentos carreados nos autos, não há qualquer comprovação 

do débito originário entre a parte autora e a parte ré, bem como, esta última 

sequer conseguiu demonstrar nos autos o possível contrato firmado entre 

as partes, ou ainda, não trouxe o extrato bancário para demonstrar a 

composição do débito levado a registro junto aos órgãos de proteção de 

crédito. Ademais, se houve a contratação pela parte demandante, deveria 

a parte demanda trazer aos autos a comprovação de solicitação, seja 

através de contrato ou gravação de tal solicitação, permanecendo inerte 

nesse particular. Analisando detidamente os autos, verifico que a parte 

autora trouxe com a exordial, extrato dos órgãos de proteção ao credito, 

demonstrando a realização da inscrição pela parte ré. Outrossim, a parte 

ré não trouxe nos autos qualquer documento capaz de demonstrar a 

origem de tais débitos, ônus que lhe incumbia. Assim, tenho que 

efetivamente houve falhas na prestação do serviço, vez que, a parte 

reclamada realizou indevidamente, a inclusão do nome da parte reclamante 

nos órgãos restritivos de crédito, referente débito inexistente. Deste modo, 

entendo que assiste razão a parte reclamante, pois não houve a 

comprovação dos débitos que originaram a inscrição de seus dados 

pessoais junto ao órgão de restrição ao crédito (SPC/SERASA). No 

entanto, prevalece no âmbito do Superior Tribunal de Justiça o 

entendimento de que o dano moral sofrido em virtude de indevida 

negativação do nome se configura “in re ipsa”, ou seja, 

independentemente de prova. Nesse sentido: PROTESTO. DANO MORAL. 

BANCO PONTUAL. BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS. ILEGITIMIDADE 

"AD CAUSAM". ARBITRAMENTO. I. O Banco Bradesco incorporou ativos e 

passivos do Banco Pontual, de modo que responde por seus débitos. 

Legitimidade passiva configurada. Precedentes. 2. Houve protesto 

indevido em nome do autor. O protesto indevido gera dever de reparar "in 

re ipsa", não havendo necessidade de comprovação do dano, porque este 

é presumido. 3. No arbitramento do dano moral, há que se observar as 

circunstâncias da causa, a capacidade económica das partes e as 

finalidades reparatória e pedagógica desse arbitramento. Essa fixação é 

realizada dentro do prudente arbítrio do juízo. No caso, o arbitramento foi 

adequado, não merecendo redução. 4. Recurso não provido. Insta 

ressaltar que a responsabilidade da parte reclamada como fornecedora de 

serviços é objetiva nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe: O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Tal 

responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo 

prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor 

ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova 

relativo a essas hipóteses do prestador do serviço e não tendo ele se 

desincumbido do ônus que lhe cabia deve ser responsabilizado pelos 

danos causados. Os artigos 186 e 927 ambos do Código Civil Brasileiro, 

prelecionam que: Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, 

negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda 

que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Art. 927. Aquele que, por ato 

ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. 

Nesse caso, em que provável a aflição da parte autora em face do ato 

lesivo ensejado pela parte demandada, resta estabelecido o dever de 

indenizar por dano moral, importando, na sequência, fixar o quantum 

indenizatório. Na temática, a lei civil não fornece critérios específicos para 

a fixação do quantum, cabendo ao Juiz a árdua missão de estipular um 

valor justo de modo a amenizar e compensar o abalo. O valor a ser 

arbitrado na indenização por danos morais deve atender a uma dupla 

finalidade: reparação e repressão. E, portanto, deve ser observada a 

capacidade econômica do atingido, mas também do ofensor, de molde a 

que não haja enriquecimento injustificado, mas que também não lastreie 

indenização que não atinja o caráter pedagógico a que se propõe. Nesse 

sentido, preleciona o STJ: “Na fixação do valor da condenação por dano 

moral, deve o julgador atender a certos critérios, tais como nível cultural do 

causador do dano; condição sócio-econômica do ofensor e do ofendido; 

intensidade do dolo ou grau da culpa (se for o caso) do autor da ofensa; 

efeitos do dano no psiquismo do ofendido e as repercussões do fato na 

comunidade em que vive a vítima." (RESP 355392/RJ, Rel. MINISTRO 

CASTRO FILHO, j. 26.03.02). Nessa trilha leciona SÉRGIO CAVALIERI 

FILHO: “Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado; que 

guarda uma certa proporcionalidade. Importa dizer que o juiz, ao valorar o 

dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente 

arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a 

intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a 

capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do 

ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes” (in 

Programa de Responsabilidade Civil, 2.ª edição, 2001 p. 81/82) Com efeito, 

a indenização por dano moral deve representar para a vítima uma 

satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A 

eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal 

satisfação em justa medida, de modo que não signifique um 

enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante no 

causador do mal a fim de dissuadi-lo a praticar novo atentado. A 

jurisprudência trilha o caminho do bom senso nessa linha tênue daquilo 

que representa o equilíbrio do justo ressarcimento: “Ao magistrado 

compete estimar o valor da reparação de ordem moral, adotando os 

critérios da prudência e do bom senso e levando em estima que o quantum 

arbitrado representa um valor simbólico que tem por escopo não o 

pagamento do ultraje - a honra não tem preço - mas a compensação moral, 

a reparação satisfativa devida pelo ofensor ao ofendido.(TJPR, APC nº 

19.411-2, 1ª Turma Cível, Des. Rel. Oto Luiz Sponholz).” Sopesando tais 

orientações e ponderando as circunstâncias do caso, reputo apropriada e 

condizente a fixação da verba indenizatória por danos morais, 

satisfazendo, assim, a justa proporcionalidade entre o ato ilícito e o 

constrangimento causado, bem como a condição econômica da parte 

reclamada, atendendo ao caráter compensatório e ao mesmo tempo 

inibidor a que se propõe a pretensão indenizatória, nos moldes 

estabelecidos na Constituição da República, suficiente para representar 

um desestímulo à prática de novas condutas pelo agente causador do 

dano. Assim, ante a ausência de comprovação de vínculo entre as partes, 

a declaração de inexistência da relação jurídica e do débito é medida que 

se impõe. DA LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ Não vislumbro no presente litígio a 

existência de litigância de má-fé pela parte autora, haja vista que sua 

conduta não se enquadra naquelas descritas no art. 80 do Novo Código 

de Processo Civil. DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE 

PROCEDENTE os pedidos da exordial, com fundamento no artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de: 1 – declarar inexigível 

o débito discutido na presente demanda; 2 – determinar que a parte 

promovida providencie a exclusão dos dados da parte reclamante, junto 

aos órgãos de proteção do crédito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

de fixação de multa; e 3 – condenar a parte reclamada ao pagamento de 

R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelos danos morais sofridos pela parte 

reclamante, valor este que deverá ser acrescido de correção monetária 

pelo índice oficial - INPC/IBGE, a partir da presente data e juros legais de 

1% (um por cento) ao mês, desde o evento danoso, nos termos da súmula 

54 do STJ. Sem custas nem honorários, em conformidade com o art. 54 e 

art. 55, ambos da Lei 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de 

Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Jaciara para homologação 

conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado 

no PJE. DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para 

que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra 

do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada 

sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as 

partes da sentença. Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000440-73.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUINA BATISTA FREIRE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENIS THOMAZ RODRIGUES OAB - MT17096/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (REQUERIDO)

SIDNEI BATISTA DA SILVA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS
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CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000440-73.2017.8.11.0010. REQUERENTE: JOAQUINA BATISTA FREIRE 

REQUERIDO: SIDNEI BATISTA DA SILVA, ESTADO DE MATO GROSSO, 

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT Vistos etc. Dispensado o relatório nos termos 

do artigo 38, caput, da lei n. 9099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. 

Cuida-se de ação de obrigação de fazer, ajuizada por JOAQUINA 

BATISTA FREIRE, em face de SIDNEI BATISTA DA SILVA, ESTADO DE 

MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE JACIARA – MT. Pretende a parte autora 

que as partes rés sejam compelidas em fornecer internação em clínica 

para dependentes químicos para tratamento de saúde, conforme 

prescrição médica. Tutela antecipada deferida. Analisando detidamente o 

processo, verifico da certidão do Oficial de Justiça encartada nos autos 

através do ID 15980523, dando conta de que a parte autora declarou que 

não possui mais interesse em continuar com a presente ação, o que foi 

ratificado pela Defensoria Pública, conforme se colhe da manifestação de 

ID 16137684. In casu, está configurada a ausência de interesse de agir 

superveniente em relação à internação requerida inicialmente na exordial, 

tendo em vista que a própria parte autora afirmou que os direitos da parte 

ré Sidnei já foram consolidadas. Nesta circunstância, a extinção do 

processo, sem resolução do mérito, constitui medida que se impõe, 

conforme leitura sistemática dos artigos 354, caput, e 485, inciso VI, todos 

do Código de Processo Civil c/c artigo 51, caput, da Lei 9.099/1995 c/c 

artigo 27 da Lei 12.153/2009. Assim, tenho que a extinção do feito é 

medida de rigor. DISPOSITIVO Diante de todo o exposto, JULGO EXTINTA a 

presente ação, sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 354, 

caput, e 485, inciso VI, todos do Código de Processo Civil c/c artigo 51, 

caput, da Lei 9.099/1995 c/c artigo 27 da Lei 12.153/2009. Sem custas 

nem honorários, em conformidade com o art.54 e art.55, ambos da Lei 

9.099/95 c/c artigo 27 da Lei 12.153/2009. À consideração do 

Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de 

Jaciara para homologação conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Jaciara - 

MT. Publicado e registrado no PJE. DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo 

Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. 

Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as 

baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. Jaciara - MT. 

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001788-92.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANE DA CRUZ FERREIRA COMERCIO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NAJILA CARDOSO DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1001788-92.2018.8.11.0010. EXEQUENTE: DAIANE DA CRUZ FERREIRA 

COMERCIO EXECUTADO: NAJILA CARDOSO DA SILVA Vistos etc. 

Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 9.099/95. 

DA REJEIÇÃO LIMINAR DOS EMBARGOS Verifico que a parte executada, 

ora embargante, apresentou manifestação encartada nos autos através 

do ID 14836848, a qual deve ser analisada como Embargos à Execução. 

Trata-se de Embargos à Execução opostos por NAJILA CARDOSO DA 

SILVA, no processo em que lhe move DAIANE DA CRUZ FERREIRA 

COMERCIO. Verifico que os Embargos devem ser rejeitados liminarmente, 

em vista da aplicação da regra do § 1º, do artigo 53, da Lei n.º 9.099/95, 

ou seja, de que somente serão opostos os Embargos à Execução com a 

efetivação da penhora, ou seja, se seguro o juízo ressalvado casos de 

fatos supervenientes. Analisando detidamente os autos, verifico do 

mandado de penhora e avaliação constante no ID 14689452, que o valor 

do débito para pagamento é de R$ 1.028,51 (um mil e vinte e oito reais e 

cinquenta e um centavos). Entretanto, verificando a manifestação 

apresentada pela parte embargante no ID 14836848, tenho que o débito 

não foi garantido, não havendo notícias nos autos de sua garantia pela 

parte. Ademais, se a penhora se mostrar insuficiente para garantir o Juízo, 

é ônus do devedor, depois de intimado da penhora, complementá-la no 

sentido de garantir o Juízo e, assim, preencher um dos pressupostos 

exigidos para a apresentação da impugnação. Assim, tenho que o juízo 

não se encontra garantido. Ainda, sobre o tema, o Enunciado n.º 117, do 

XXVI Fórum Nacional de Juizados Especiais, dispõe que “é obrigatória a 

segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à 

execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial”. 

Nesse sentido também: “EMBARGOS À EXECUÇÃO. REJEIÇÃO LIMINAR. 

AUSÊNCIA DE PENHORA. PRESSUPOSTO PROCESSUAL ESPECÍFICO. 

ARTIGO 53, § 1º, DA LEI Nº 9.099/95. A penhora consiste em pressuposto 

processual específico para a oposição dos embargos, de modo que sua 

ausência autoriza a rejeição liminar do incidente, ficando ressalvada a 

possibilidade de o executado renovar a defesa, no caso de concretização 

do ato constritivo. RECURSO IMPROVIDO.” (Recurso Cível Nº 

71002181493, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 18/11/2009.) RECURSO 

INOMINADO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA 

DE SEGURANÇA DO JUÍZO. PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL AO 

RECEBIMENTO DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 

INCIDÊNCIA DO ART.475-J, § 1º DO CPC. Trata-se de recurso inominado 

interposto contra decisão que não recebeu a impugnação ao cumprimento 

de sentença, em razão da inexistência de garantia do juízo. Requisito do 

procedimento do Juizado Especial Cível, ante a dicção do art. 52, da Lei 

9.099/95, em combinação com o art. 475-J, § 1º, do CPC, que impõe a 

efetivação da penhora, como requisito essencial para oposição de 

impugnação à fase de cumprimento de título executivo judicial. Incidência 

do Enunciando nº 117 do FONAJE que obriga a segurança do Juízo pela 

penhora para apresentação de embargos à execução de título judicial ou 

extrajudicial perante o Juizado Especial. Assim, deve ser mantida a 

sentença recorrida por seus próprios fundamentos. SENTENÇA MANTIDA. 

RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005420351, Primeira Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fabiana Zilles, Julgado em 

02/09/2015) “ Portanto, ausente à penhora ou depósito de bens da parte 

embargante, aptos a garantia do Juízo, a REJEIÇÃO liminar dos embargos 

é medida que se impõe. DISPOSITIVO Ante o exposto, REJEITO 

preliminarmente os Embargos apresentados, ante a ausência de garantia 

do Juízo, com fulcro no Enunciado 117 do FONAJE e art.53, §1º, da Lei 

9.099/95. Preclusa a via recursal, aguarde-se manifestação da parte 

exequente. Sem custas nem honorários, em conformidade com o art.54 e 

art.55, ambos da Lei 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de 

Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Jaciara para homologação 

conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado 

no PJE. DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para 

que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra 

do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada 

sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as 

partes da sentença. Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de 

Direito

Comarca de Juara

Diretoria do Fórum

Portaria

P O R T A R I A Nº 82/2018-JUA

 O Dr. Fabrício Sávio da Veiga Carlota, MM. Juiz de Direito e Diretor do Foro 

da Comarca de Juara, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições 

legais e;

 Considerando a Portaria nº 651/2007/DGTJ c.c. a Portaria nº 

754/2007/DGTJ;

 Considerando a Portaria nº 9/2014, que concedeu 3 (três) meses de 

Licença Prêmio, referente ao quinquênio 18.8.2008 a 18.8.2013, DJE 9235, 

de 11/2/2014.

 RESOLVE:

 Conceder a Servidora MARIA APARECIDA GOMES ALVES, Matrícula nº 

3220, Distribuidora, desta Comarca, 60 (sessenta) dias de usufruto de 

Licença-Prêmio, no período de 7/1 a 7/3/2019.

 P. R. Cumpra-se, encaminhando-se cópia desta a Coordenadoria de 

Recursos Humanos do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso.

 Juara-MT., 11 de dezembro de 2018.

 Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Juiz de Direito e Diretor do Foro

1ª Vara
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Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 62239 Nr: 4859-71.2013.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Conrado Jacob

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lopes & Arroyo -Empreendimentos Imobiliários 

Ltda, Juvenal Arroyo Lopes, Andreia Silva Caldas, Jurelino Monteiro 

Caldas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:MT/12.418

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROMUALDO CASTELHONE - 

OAB:121522, Silvia Helena da Silva - OAB:292857/SP

 Vistos, etc.

Primeiramente, determino que a Senhora Gestora cumpra integralmente a 

Carta Precatória expedida às fls. 184.

Ainda, indefiro o pedido de integrar Jhonatan dos Santos ao polo passivo, 

com supedâneo no artigo 109, § 3º, do CPC.

Por fim, defiro que seja requisitado ao Cartório de Registro de Imóves de 

Juara/MT, informações acerca do imóvel de matrícula nº 9.442.

Após, intimem-se as partes para manifestarem o que de direito, no prazo 

legal.

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62239 Nr: 4859-71.2013.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Conrado Jacob

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lopes & Arroyo -Empreendimentos Imobiliários 

Ltda, Juvenal Arroyo Lopes, Andreia Silva Caldas, Jurelino Monteiro 

Caldas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:MT/12.418

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROMUALDO CASTELHONE - 

OAB:121522, Silvia Helena da Silva - OAB:292857/SP

 Certifico odecurso de prazo sem apresentação de contestação pela 

requerida Andreia Silva Caldas, eis que devidamente citada, conforme 

Carta Precatória acostada aos autos de fls. 248/249, se manteve inerte. 

Ante o exposto, em cumprimento ao despacho de fls. 240/241, procedo a 

intimação das partes para manifestarem o que de direito, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 62239 Nr: 4859-71.2013.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Conrado Jacob

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lopes & Arroyo -Empreendimentos Imobiliários 

Ltda, Juvenal Arroyo Lopes, Andreia Silva Caldas, Jurelino Monteiro 

Caldas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:MT/12.418

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROMUALDO CASTELHONE - 

OAB:121522, Silvia Helena da Silva - OAB:292857/SP

 Vistos, etc.

Considerando a manifestação retro, DETERMINO:

a) Que seja realizada a citação da ré Andreia Silva Caldas, tendo em vista 

que a Carta Precatória expedida anteriormente não fora cumprida 

integralmente;

b) Que seja requisitada junto ao CRI de Juara/MT a matrícula nº 3416, para 

que junte-se aos autos.

Em relação ao pedido de oficiar a JUCEMAT para a juntada dos atos 

constitutivos da ré Lopes & Arroyo - Empreendimentos Imobiliários Ltda, 

DEFIRO.

Às providências necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 93243 Nr: 3299-55.2017.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: YRF, MRF, MRF, GMF, GMF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PBS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Michele Caroline Brustolin - 

OAB:19.378-A/MT, Patrícia Quessada Milan - OAB:7131/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adhemar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11203/MT, André Rodrigo Schneider - OAB: 

MT/7.824-B, Jorge Balbino da Silva - OAB:MT/3063-A, Lindamir 

Macedo de Paiva - OAB:MT/16164

 Proceder a intimação das partes para apresentação de memoriais, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 88346 Nr: 838-13.2017.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JFdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Fuhr - OAB:19109/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 Proceder a intimação da parte autora acerca da juntada da Real Brasil 

Consultoria.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60876 Nr: 3494-79.2013.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivone Alves Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Daycoval S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:MT/12.418

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denner B. Mascarenhas 

Barbosa - OAB:13.245-A

 Intimar a patrona da parte autora, quanto ao retorno dos autos da 

Instância Superior, bem como para requerer o que de direito, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 57122 Nr: 3359-04.2012.811.0018

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Arnaldo Ramão Medina, Armindo Ramão Medina

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudinei Lopes Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Ramão Medina - 

OAB:12914

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jiancarlos Leobet - 

OAB:10.718/MT, Jose dos Santos Neto - OAB:63477, Joyce Carla M. 

de A. Heemann - OAB:8723, Rui Heemann Junior - OAB:15326

 Intimar o patrono da parte requerida para conhecimento e manifestação 

necessária quanto a juntada de fl.514/517, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60594 Nr: 3204-64.2013.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HKRB, Vanez Rodrigues dos Santos
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sul América Companhia de Seguros Gerais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simoni Bergamaschi da 

Fonseca - OAB:MT/5810O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRICIO TSUJI ISHIKI - 

OAB:13218, Fagner da Silva Botof - OAB:12903/MT

 Considerando que a publicação fl.87 (DJE 10365) não constou o patrono 

da parte requerida conforme fl.39e 43, promovo a intimação do advogado 

Dr. Renato Chagas Corrêa da Silva, do teor da sentença fl.84/85.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 6050 Nr: 1391-22.2001.811.0018

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Conselho Regional de Engenharia, Arq. Agron. de Mato 

Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aparecida Peres

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Helmut Flávio Preza Daltro - 

OAB:7285/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José dos Santos Neto - 

OAB:3.677-A, Milton Queiroz Lopes - OAB:MT/9821-A

 FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, RECONHEÇO A PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE e JULGO EXTINTO o presente processo executivo, nos 

termos do artigo 487, inciso II c/c artigo 924, inciso V, ambos, do NCPC c/c 

art. 591 da CNGC/MT.SEM custas processuais e honorários 

advocatícios.Proceda-se a eventual levantamento de restrição de bens do 

executado.Após o trânsito em julgado, arquive-se com as cautelas 

legais.P.R.I. Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 61267 Nr: 3881-94.2013.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JSS, AVSdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FSdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Christian Jacks Lino 

Gasparotto - OAB:6349-B

 S E N T E N Ç A

Trata-se de ação de ação negatória de paternidade c/c retificação parcial 

de registro de nascimento proposta por Juscie Santos de Souza em face 

de Ana Vitória Santos de Souza, menor, representada por sua genitora 

Franciele Santos de Souza.

A ação foi recebida em decisão de f. 15.

Contestação às f. 17-18.

Impugnação a contestação às f. 21/24.

Entre um ato e outro este Juízo determinou a realização de exame de DNA.

O autor não compareceu no exame e em seguida informa, por meio da 

petição de f. 58-59, que não possui mais interesse na demanda.

É o sucinto relatório.

Sem delongas, diante da declaração da parte autora de que não possui 

mais interesse no prosseguimento da presente demanda, extinguir o feito 

medida que se impõe.

Assim, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO, para fins do 

artigo 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, em cumprimento aos limites 

procedimentais do Novo Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA a 

presente ação, sem resolução do mérito, nos estritos limites enunciativos 

do artigo 485, VIII, do NCPC.

Sem custas, ante a gratuidade da jsutiça.

Arbitro a título de honorários, ao advogado dativo nomeado às f. 19, o 

valor de 02 (dois) URH, em conformidade com a Tabela da OAB/MT, 

devendo este valor ser custeado pelo Estado de Mato Grosso.

Expeça-se a certidão necessária em favor do patrono.

Com o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as 

cautelas de estilo.

P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 56905 Nr: 3127-89.2012.811.0018

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Milton Queiroz Lopes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ermogenio Francisco Santos, Aparecido Alves 

da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Milton Queiroz Lopes - 

OAB:MT/9821-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Rodrigo Schneider - 

OAB: MT/7.824-B, CLAUDIO ALVES PEREIRA - OAB:3277, Ghyslen 

Robson Lehnen - OAB:15.312/MT, José Osvaldo Leite Pereira - 

OAB:3418-A, LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - OAB:12089, 

Rodrigo Carlos Bergo - OAB:8.435/MT

 D E C I S Ã O

Considerando que ambas as partes pugnaram pela redesignação da 

solenidade agendada, designo nova data para audiência de instrução e 

julgamento, a se realizar no dia 12.02.2019 às 13h30.

Mantenho as demais determinações da decisão de fls. 391.

Proceda-se as intimações necessárias.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 83719 Nr: 3975-37.2016.811.0018

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roney Sandro Cunha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rosângela da Rosa Correa - 

OAB:16308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

 Trata-se de “Ação de Busca e Apreensão”, proposta por BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A em desfavor de RONEY SANDRO 

CUNHA, pretendendo buscar e apreender veículo em posse do requerido 

por inadimplência contratual.

Entre um ato e outro, as partes entabularam acordo acerca do presente 

feito (fls. 98/99).

É o relatório.

 Fundamento e Decido.

As partes são legítimas e possuem interesse de agir, na medida em que a 

intervenção judicial que pretendem consiste em formalidade necessária à 

legitimação e eficácia do pactuado, inclusive perante terceiros.

Ademais, estando elas bem representadas e cuidando-se de direitos 

plenamente disponíveis, razão não há para deixar de homologar o acordo 

firmado entre as partes.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, HOMOLOGO o acordo de vontades 

apresentado às f. 98/99, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, 

cujas cláusulas passam a fazer parte integrante da presente sentença, 

EM CONSEQUÊNCIA JULGO EXTINTO o presente feito COM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, III, alínea “b”, do Novo Código de 

Processo Civil.

Custas processuais pela requerida e honorários advocatícios por cada 

uma das partes, conforme item 9 do acordo.

Com o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao arquivo com as baixas 

necessárias.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 90681 Nr: 1985-74.2017.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilberto Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Departamento Estadual de Transito do Estado 

de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tobias Piva - OAB:20730/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucas Osviani - 

OAB:13920/MT
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 Intimar Patrono da parte requerida, para que caso queira, junte aos autos 

contrarrazões ao recurso juntado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 87685 Nr: 518-60.2017.811.0018

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jacica Adriana Fernandes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Carlos Skrzyszowski 

Junior - OAB:OAB/MT 16168-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar patrono da parte autora para que se manifeste quanto a juntada de 

correspondência devolvida nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 91628 Nr: 2469-89.2017.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooper. de Crédito Rural do Vale do Juruena-SICREDI 

UNIVALES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Cristina Felix de Melo, Elmo de Freitas 

Arantes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar patrono da parte autora para que se manifeste quanto a juntada de 

carta precatória sem cumprimento nos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 86290 Nr: 5422-60.2016.811.0018

 AÇÃO: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CTdCedAdJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VEdIeJdJ, FCL, VMB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Karine de Gois Conradi - 

OAB:22077/O, Monica da Silva Costa - OAB:23320/O

 FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, nos termos dos arts. 28, 29 e 39 e segs. 

do ECA, JULGO PROCEDENTE a ação para DEFERIR as requerentes 

VALÉRIA MELKI BUSIN e FABIANA CAVALCANTE LOPES, a adoção do 

menor JORGE MARIANO LOPES DOS SANTOS, que passará a se chamar 

JORGE MARIANO LOPES MELKI BUSIN, filho de Valéria Melki Busin e 

Fabiana Cavalcante Lopes, extinguindo o feito com resolução do mérito 

nos termos do artigo 487, I do CPC.Sem honorários e custas, nos termos 

do art. 141, § 2º, do Estatuto da Criança e do Adolescente.SIRVA a 

presente como OFÍCIO ao Cartório de Registro Civil de Juara, para que seja 

RETIFICADO o assento do menor e, para que seja entregue aos 

interessados de imediato nova certidão da criança.Transitada em julgado, 

ARQUIVE-SE com as baixas necessárias.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 88025 Nr: 661-49.2017.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RMdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OPdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Trata-se de “Cumprimento de sentença” ajuizada por ROSELI MOREIRA DE 

OLIVEIRA em desfavor de OSCAR PRESTES DE OLIVEIRA, qualificado nos 

autos.

No decorrer do procedimento, a parte exequente informou o pagamento da 

dívida (fl. 59), pugnando pela extinção do feito.

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

É o sucinto relatório.

 Fundamento e decido.

O artigo 924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil dispõe o seguinte:

“Extingue-se a execução quando:

(...)

II – a obrigação for satisfeita;

(...)”

No caso em tela, verifica-se que a parte executada quitou o débito 

pleiteado (fls. 57), conforme informado pela parte exequente, portanto, 

inexistem motivos para a continuidade do feito, mormente quando seu 

objetivo já foi alcançado, inclusive sendo os valores devidamente 

recebidos.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, e com fulcro no artigo 924, inciso II, do 

Novo Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO o presente processo executivo, ante o pagamento do débito.

Sem custas e honorários.

 Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas 

necessárias.

 P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 78790 Nr: 1468-06.2016.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Atacadão S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S.R. de Farias Souza - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Batista da Silva - 

OAB:5237/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação das partes para que se manifestem quanto a juntada de 

informações do leilão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 119257 Nr: 6825-93.2018.811.0018

 AÇÃO: Autorização judicial->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Clube da Terceira Idade Viva a Vida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vara Especializada da Infância e Juventude da 

Comarca de Juara

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábio Alves Donizeti - 

OAB:12674

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS JULGO PROCEDENTE o pedido e 

DETERMINO a EXPEDIÇÃO do respectivo ALVARÁ para realização do 

evento “FESTA DE COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DO CLUBE DOS 

IDOSOS” e JULGO EXTINTO o presente feito com resolução do mérito, nos 

termos do art. 487, inciso I, do CPC. Esta concessão não isenta o 

requerente de responsabilização civil, penal e administrativa, inclusive por 

perturbação à ordem e sossego alheio.A ausência de observação das 

condições acima elencadas implicará em revogação do alvará, bem como 

aplicação das medidas administrativas e judiciais cabíveis aos 

responsáveis.I. NOTIFIQUE-SE o Conselho Tutelar, o Inspetor de Menores 

e a Polícia Militar para realizar FISCALIZAÇÃO contínua no local acerca do 

cumprimento da Portaria n. 002/2018 da Infância e Juventude e das 

especificações contidas nesta decisão.II. PROCEDA-SE a entrega ao 

organizador do evento, encaminhando-se junto cópia da referida Portaria, 

para aplicação do que couber.III. CIÊNCIA ao Ministério Público e ao 

requerente. Não havendo outras ocorrências, ao ARQUIVO.P.R.I.C.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 99244 Nr: 6294-41.2017.811.0018

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PBS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:MT/16164
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 Intimar a defesa do reeducando para se manifestar sobre o cálculo de 

pena de ref. 61.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 102505 Nr: 8031-79.2017.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nivaldo Pereira Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): NIVALDO PEREIRA LIMA, Filiação: Maria 

Pereira Lima e Laudete Pereira Lima, data de nascimento: 18/11/1976, 

brasileiro(a), natural de Porto Rico-PR, convivente, serviços gerais, 

Telefone (66) 99939-6209. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Incurso no art. 306, § 1º, incisos I c.c art. 298, inciso III, 

ambos da Lei nº 9.503/97 - Código de Trânsito Brasileiro, c/c art. 69 do 

Código Penal. Consta do incluso auto de Inquérito Policial, que no dia 09 de 

outubro de 2017, por volta das 20h20, na Avenida Rio Arinos, centro, 

desta cidade e Comarca de Juara/MT, o denunciado NIVALDO PEREIRA 

LIMA, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, mesmo sem ser 

legalmente habilitado, conduziu veículo automotor com capacidade 

psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

Despacho: Vistos.Considerando que o denunciado não foi localizado para 

comparecer à audiência de suspensão condicional do processo recebo a 

denúncia ofertada em desfavor de NIVALDO PEREIRA LIMA por, 

preliminarmente, vislumbrar a satisfação dos requisitos do artigo 41 do 

Código Processo Penal e a ausência das hipóteses do art. 395 do mesmo 

diploma legal.Considerando os critérios do §1º, inciso II do art. 394 do CPP, 

consigne-se que o procedimento será o comum e o rito, o sumário.Tendo 

em vista que já foram realizadas diversas diligências para intimar o 

denunciado e todas restaram infrutíferas, determino que o senhor gestor 

proceda à pesquisa no BNMP, a fim de verificar se o réu encontra-se 

preso em alguma unidade prisional do Estado.Caso esteja preso neste 

Estado, expeça-se carta precatória para citação. Na hipótese contrária, 

cite-se o por edital, nos termos dispostos no CPP.Quedando-se inerte, 

desde que pessoalmente citado, ou acaso compareça para informar que 

não possui condições de constituir advogado, nomeio, desde já, a 

Defensoria Pública Estadual para defendê-lo, concedendo-lhe vista dos 

autos pelo prazo de 10 (dez) dias para apresentar resposta à 

acusação.Proceda-se à expedição de certidão de antecedentes criminais 

obtida no sistema APOLO, sendo ônus do MP a juntada das demais 

certidões.Comunique-se o recebimento da denúncia ao Distribuidor, ao 

Instituto de Identificação, à Delegacia de Polícia local, bem como ao banco 

de dados do Sistema Nacional de Informações Criminais 

(SINIC).Intime-se.Notifique-se o Ministério Público.Expeça-se o 

necessário.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Luana Maritza de Brito, 

digitei.

Juara, 10 de dezembro de 2018

Jefferson Lucas de Lima Evangelista Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 118422 Nr: 6488-07.2018.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ederson Ribeiro de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sandra Aline de Farias - 

OAB:21308/O, Simoni Bergamaschi da Fonseca - OAB:MT/5810O

 Vistos etc, oficie-se imediatamente o Juízo da Comarca de Rolim de 

Moura/RO, solicitando o executivo de pena com a máxima urgência uma 

vez que o acusado está preso nesta Comarca. Quanto ao pedido de 

revogação da prisão preventiva, façam-me os autos conclusos para 

deliberações. Considerando a apresentação de memoriais finais pelo 

Ministério Público, dê-se vistas dos autos à defesa para apresentar suas 

alegações.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 119011 Nr: 6734-03.2018.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vanderlei Dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adhemar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11203/MT

 Vistos etc,Trata-se de denúncia ofertada pelo Ministério Público do Estado 

de Mato Grosso em desfavor de Vanderlei Dias, por ter praticado, em 

tese, o crime previsto no artigo 121, § 2º, inciso I c/c artigo 14, inciso II, 

ambos do Código Penal. [...] Portanto, não sendo o caso de absolvição 

sumária (CPP, art. 397), designo audiência de instrução e julgamento para 

o dia 25 de fevereiro de 2019, às 17h00min. Intimem-se as testemunhas 

arroladas. Caso as testemunhas residam em comarca diversa, expeça-se 

carta precatória para a oitiva, intimando-se a defesa da expedição 

(Súmula 273 - STJ - Intimada à defesa da expedição da carta precatória, 

torna-se desnecessária intimação da data da audiência no juízo 

deprecado).Ciência ao Ministério Público e a Defensoria Pública.Cumpra-se 

expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 102355 Nr: 7945-11.2017.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado do Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Cícero da Silva - PC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Rubens Betarello 

Setolin - OAB:18930/MT, Welber Costa Baima - OAB:7.870

 Promovo a intimação do(s) advogado(s) do réu para informar o endereço 

e nome completo da testemunha Rosa, no prazo de 10(dez) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 102355 Nr: 7945-11.2017.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado do Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Cícero da Silva - PC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Rubens Betarello 

Setolin - OAB:18930/MT, Welber Costa Baima - OAB:7.870

 Vistos etc, considerando que não há nos autos informações sobre a 

intimação das testemunhas, redesigno a audiência para o dia 12 de março 

de 2019, às 16h30min. Intimem-se as testemunhas, vítima e o acusado.

Comarca de Juína

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001371-31.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DALMASO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROMILDO DE PAIVA OAB - MT23620/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MUNICIPIO DE JUINA (RÉU)

 

DECISÃO DO STJ DECLARANDO A PRIMEIRA VARA DA COMARCA DE 
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JUÍNA/MT COMPETENTE PARA PROCESSAR E JULGAR ESTES AUTOS.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 86705 Nr: 625-59.2012.811.0025

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CSDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SSDSDS, MADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉDER MEDEIROS - OAB:19095/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TEILON AUGUSTO DE JESUS - 

OAB:OAB/MT 23691

 DECISÃO FL. 98: "VISTOS. Conforme noticiado às fls. 87/88, as partes 

firmaram acordo em relação ao débito objeto do presente processo, bem 

como pugna o Parquet diante do presente acordo pela extinção da lide. 

Analisando os autos verifico que os requisitos de validade, existência e 

eficácia do negócio jurídico encontram-se presentes no acordo firmado. 

Ante ao exposto e, por tudo mais que dos autos consta, HOMOLOGO nos 

termos do art. 487, III, do CPC, para que surta seus efeitos jurídicos e 

legais o acordo firmado entre as partes. Considerando o trabalho 

desempenhado pelo defensor dativo Éder de Moura Paixão Medeiros, 

inscrito na OAB/MT n° 19095, FIXO em seu favor, honorários dativos no 

montante de 04 URH’S da tabela atual da OAB. Oportunamente, 

arquivem-se os autos com as cautelas de estilo."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 112053 Nr: 3612-63.2015.811.0025

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VGMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELOIZA RODRIGUES TIEPO - 

OAB:24427/O, MAYARA GONÇALVES FREITAS RAMPON - 

OAB:19.468/MT, SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARÃES - 

OAB:3749-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MATEUS DOS SANTOS - 

OAB:15177/MT

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR, NO PRAZO LEGAL, ACERCA DA CERTIDÃO NEGATIVA DO 

SR. OFICIAL DE JUSTIÇA À FL. 63-V.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 103799 Nr: 4344-78.2014.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDUARDO TADEU DE FREITAS, SONIA FRASSETTO DE 

FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERNESTO FRANCIS ARANTES PENTEADO, 

ESPOLIO DE EDUARDO DOS SANTOS PENTEADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILSON LIMA FAGUNDES - 

OAB:5994/MT, LUCILENE LINS FAGUNDES - OAB:14970

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DÉBORA SIMONE SANTOS 

ROCHA FARIA - OAB:OAB/MT 4.198

 INTIMEM-SE OS ADVOGADOS DAS PARTES ACERCA DA AUDIÊNCIA DE 

INSTRUÇÃO E JULGAMENTO REDESIGNADA NOS AUTOS PARA O DIA 

21/01/2019, ÀS 14H00MIN, NOS TERMOS DO DESPACHO DE FL. 166: "De 

plano, necessário se faz afastar o argumento lançado pelos herdeiros de 

um dos demandados (Eduardo dos Santos Penteado) no sentido de que a 

audiência lhes seria muito prejudicial, a uma porque não importa para a 

dilação probatória onde as partes ou interessados residam, porque as 

normas de competência não se fixam por tal critério, e a duas porque o 

depoimento pessoal requestado na inicial somente incide sobre as partes 

da lide, ou seja, Ernesto Francis Arantes Penteado e o representante do 

Espólio do de cujus, razão porque rejeito o pedido de expedição de carta 

precatória, porque nenhum dos herdeiros, a não ser o que deve 

representar o Espólio é parte na lide, e, por consequência, seus 

depoimentos são despiciendos. Lado outro, como o autor renunciou à 

prova testemunhal requestada, e os réus requereram prazo, 

absolutamente desarrazoado, para indicar provas testemunhais não 

arrolada no prazo legal, conclui-se que a única prova ainda a ser 

produzida é, de fato, o depoimento pessoal dos requeridos, devendo 

então serem intimados, ambos, por DJe e não pessoalmente como 

erroneamente afirmado na peça de fl., para que compareçam à audiência 

ora redesignada para o dia 21/01/2019, às 14h, salientando que a 

ausência implicará em confissão ficta sobre a matéria fática. As partes, 

que deliberadamente, ausentaram-se do ato processual, saem intimadas 

do aqui decidido, na medida em que não estavam dispensadas do 

comparecimento somente porque formularam pedido de adiamento da 

audiência."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 84709 Nr: 5125-08.2011.811.0025

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CASTANHEIRA / MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCENEIA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA GARDIM - OAB:MT/ 

19479/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KELLI CRISTINI PANAS 

HELATCZUK - OAB:15515/MT

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE REQUERIDA PARA 

COMPARECER EM CARTÓRIO, NO PRAZO LEGAL, A FIM DE RETIRAR A 

CERTIDÃO DE HONORÁRIOS EXPEDIDA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 36358 Nr: 389-83.2007.811.0025

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPER POPULAR CALÇADOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIA BEATRIZ C. DA COSTA 

DE S. SOARES - OAB:Subprocuradora

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER HERMES - OAB:OAB/MT 

16.727

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE REQUERIDA PARA 

COMPARECER EM CARTÓRIO, NO PRAZO LEGAL, A FIM DE RETIRAR A 

CERTIDÃO DE HONORÁRIOS EXPEDIDA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 24638 Nr: 4384-12.2004.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JACINTA MARIA SCHNEIDER EICH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORESTE BLASIO EICH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO LEMOS GIL - 

OAB:14.933-B/MT, WELINTON JOSÉ SERPA GIL - OAB:4812/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYARA GONÇALVES 

FREITAS RAMPON - OAB:19.468/MT, SELMA PINTO DE ARRUDA 

GUIMARÃES - OAB:3749-MT

 INTIMAÇÃO DO (A)ADVOGADO (A)DA PARTE AUTORA PARA, NO 

PRAZO LEGAL MANIFESTAR, ACERCA DO DESARQUIVAMETO DOS 

AUTOS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 55444 Nr: 1725-20.2010.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VLC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÉKC, JDC, MPM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA SOKOLOVICZ DA 

COSTA - OAB:24.419O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAKELLEN PRADO MACHADO 

- OAB:18265/MT

 INTIMAÇÃO DO (A)ADVOGADO (A)DA PARTE AUTORA PARA, NO 

PRAZO LEGAL, MANIFESTAR ACERCA DO DESARQUIVAMENTO DOS 
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AUTOS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 4991 Nr: 13-59.1991.811.0025

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: REZZIERI MADEIRAS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11.876-A, EVALDO GUSMÃO DA ROSA - 

OAB:2982/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 13-59.1991.8.11.0025 (cod. 4991)

Requerente: Rezzieri Madeiras Ltda.

V I S T O S,

 Diante da manifestação do comissário da concordata e constatando que o 

prazo de 30 dias solicitado em julho de 2018 já transcorreu há muito 

tempo, determino seja o comissário intimado a informar sobre a prestação 

de contas exigida da concordatária, assim como defiro a expedição de 

ofício ao Banco do Brasil, solicitando as informações apontadas na 

petição de fl. 587/612, concedendo prazo de 10 dias para resposta.

Vindo as informações, ou quedando-se silentes os intimados, conclusos 

para novas deliberações, inclusive acerca da apuração da 

responsabilidade civil e criminal dos envolvidos no processo de 

concordata e que, aparentemente, praticaram vários delitos na condução 

do processo de concordata que, repita-se, se arrasta nesse juízo por 

quase 3 décadas.

Certifique-se, ainda, quanto ao cumprimento da ordem de intimação do 

procurador da concordatária e de seu representante legal, quanto aos 

pedidos de habilitação de crédito ainda não julgados.

Atente-se a secretaria para a observância quanto ao dever de entrega e 

guarda dos livros contábeis da concordatária, nos termos da legislação de 

regência deste procedimento, certificando em caso de omissão ou recusa 

de fornecimento de tais documentos.

Cumpra-se, integralmente e com urgência, ante ao injustificável tempo de 

tramitação do feito.

Às providências.

Juína (MT), 11 de dezembro de 2018.

 FABIO PETENGILL,

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 106709 Nr: 940-82.2015.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALESSANDRA FERREIRA MOTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO LUIZ MOTA, vulgo "BAIXINHO DO 

SALGADO", PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA-MT, ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUELINE DE ANGELO 

NASCIMENTO - OAB:13427-O/MT, SELMA PINTO DE ARRUDA 

GUIMARÃES - OAB:3749-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Relembre-se que, segundo os especialistas, drogadição/alcoolismo e 

outras mazelas decorrentes de dependência química não se tratam nem 

se equiparam a transtornos psiquiátricos, para os fins da LRP, todavia, em 

casos extremos, comprovados por laudo médico, em que o grau de 

dependência crie uma extrema, evidente fragilidade/debilidade psíquica, 

tem-se adotado um entendimento extensivo nesse particular, para 

autorizar as internações de usuários/viciados e possibilitar-lhes a 

oportunidade do tratamento/desintoxicação.Por consequência, uma 

conclusão se impõe: se nas hipóteses de transtornos psiquiátricos 

clássicos há exigência previa do exame técnico, muito mais ainda no caso 

da drogadição/alcoolismo há de se reconhecer a obrigatoriedade de que a 

internação compulsória se embase e condicione por atestado médico 

específico, porque, repita-se, há um abismo diferencial entre patologia 

psíquica e a chamada ‘doença social do álcool’.Desse modo, e como a 

autora sequer indica qual é o paradeiro do favorecido, seu estado atual, e 

tampouco demonstra que riscos hoje ele estaria apresentando, para si e 

para outrem, mostra-se mesmo essencial a dilação probatória, a cargo da 

requerente, para que traga aos autos tais informações ou, ao menos, 

aponte o endereço do requerido e sua atual condição de vida, para que se 

possa aquilatar do cabimento de medida de busca e apreensão de 

pessoa, para submissão ao exame clínico acima indicado como obrigatório 

a constatar o cabimento da medida requestada.Sem prejuízo, determino a 

inserção do núcleo familiar em programa de atendimento psicossocial para 

a superação dos conflitos decorrentes do vício do alcoolismo. Publique-se 

e, depois, vistas ao Ministério Público para parecer.Cumpra-se COM 

URGÊNCIA, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. Juína 

(MT), 11 de dezembro de 2018. FABIO PETENGILL,Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 101138 Nr: 2216-85.2014.811.0025

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MGR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS PEREIRA DE LIMA 

- OAB:5422-B/MT, NAIME MÁRCIO MARTINS MORAES - OAB:3847

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 2216-85.2014.8.11.0025 (Código: 101138)

Curador: Marcelo Gilio Rizzieri

Interditado: Elizeu Alencastro Rizzieri

Vistos,

 Cuida-se de ação de interdição com pedido de curatela que, sentenciada 

no ano de 2016, não chegou a ter seus efeitos perfectibilizados pela 

absoluta inercia do curador designado pelo juízo, o qual, mesmo 

repetidamente intimado, nunca sequer compareceu aos autos para assinar 

o termo de curatela.

Lado outro, aportou a juízo a informação da morte do tutelado/interditando, 

em maio de 2018, e, portanto, considerando que a restrição imposta à 

capacidade de exercício tem por escopo a proteção da pessoa do 

interditado, é certo que a sua morte acarreta a extinção do processo, visto 

tratar-se de ação de natureza personalíssima, é fácil perceber que a 

sentença ainda não averbada exauriu seu efeitos e o processo perdeu 

sua utilidade.

Por conseguinte, determino o arquivamento definitivo do feito, 

independentemente da assinatura do termo de curatela, porque durante o 

período que vigeu a sentença de interdição, o curador não se interessou 

em exerce-la, e, com a morte do curatelado, a finalidade da interdição se 

esgotou.

Ciência ao MP.

Juína– MT, 11 de dezembro de 2018.

FABIO PETENGILL,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 101058 Nr: 2169-14.2014.811.0025

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MADSN, JDN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MPGDS, MGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADALBERTO WOLNEY DA 

COSTA BELOTTO - OAB:92083 RS, GIVAGO DIAS MENDES - 

OAB:19831-OAB/ES, LANAIRA DA SILVA - OAB:OAB/SP 361.730, LUIS 

FERNANDO MORAES DE MELLO - OAB:OAB/MT 19056/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO FRANCISCO SOARES - 

OAB:12999/O

 SENTENÇA FLS. 66/67: "V I S T O S, ETC. Trata-se de ação de fixação de 

guarda provisória de menor vertida por Maria Alzeni da Silva Nascimento e 

Jeir do Nascimento, em face de Marta Gomes da Silva, e tendo como 

favorecida direta a infante Mirian Patrícia Gomes da Silva, que, desde 

cinco meses do seu nascimento, em 03/08/2008, estaria vivendo na 

residência dos demandantes, por expressa concordância da mãe 

biológica. [...] Ante a todo exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão 

inicial, para, nos moldes do art. 487, I, CPC, extinguir a lide com apreciação 

de mérito, fixando a guarda definitiva de Mirian Patrícia Gomes da Silva aos 

autores, Maria Alzeni da Silva Nascimento e Jeir do Nascimento. 

Expeça-se o termo de guarda definitiva para seus devidos fins, 
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intimando-se os autores a assinarem-no. Condeno a requerida nas custas 

processuais, suspendendo o pagamento por estar litigando à revelia e sob 

curadoria. Fixo em favor do dativo o valor de 2 URH pelo trabalho prestado 

na formulação de defesa técnica da revel, devendo a Secretaria expedir a 

competente certidão. Transitada em julgado, arquive-se."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 46862 Nr: 1657-07.2009.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIONOR CORREIA GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CONCEIÇÃO SOUSA - 

OAB:12214/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19081 A/MT, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE REQUERIDA PARA JUNTAR 

AOS AUTOS, NO PRAZO LEGAL, OS ORIGINAIS DOS DOCUMENTOS DE 

FLS. 91/95, 98/100 E 101/103, CONFORME SOLICITADO PELO SR. PERITO 

ÀS FLS. 227/228, PARA QUE POSSA VIABILIZAR A REALIZAÇÃO DA 

PERÍCIA GRAFOTÉCNICA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 103803 Nr: 4345-63.2014.811.0025

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DNJ, MPDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VHNJ, WFJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA APARECIDA DAVID - 

OAB:4889-A/MT

 SENTENÇA FL. 87: "Diante do exposto Julgo Improcedente os pedidos 

verbalizados no pedido inicial, nos termos do artigo 487 do CPC. 

Cumpra-se."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 88129 Nr: 2191-43.2012.811.0025

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPDEDMG, SSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AJSF, HJA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELI FELBER - 

OAB:10.623/MT

 SENTENÇA FL. 83: "Não demonstrando a parte interesse na locução do 

litigio porque devidamente intimada ignorou a convocação judicial, para a 

diligencia processual designada nos termos do artigo 485 § 1º do CPC, 

extingo o procedimento sem julgamento do mérito de acordo com a 

manifestação ministerial. Cumpra-se."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 86705 Nr: 625-59.2012.811.0025

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CSDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SSDSDS, MADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉDER MEDEIROS - OAB:19095/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TEILON AUGUSTO DE JESUS - 

OAB:OAB/MT 23691

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

COMPARECER EM SECRETARIA, NO PRAZO LEGAL, A FIM DE RETIRAR A 

CERTIDÃO DE HONORÁRIOS EXPEDIDA.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000538-13.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ALDO TUBUI RIKBAKTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENAN MARINELLO OAB - MT16882/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Número Único: 1000538-13.2017.8.11.0025 Requerente: Aldo 

Tubui Rikbakta Requerido: Banco Bradesco Financiamentos S/A VISTOS, 

Trata-se de ação declaratória de inexistência de relação jurídico-contratual 

cumulada com pedido de indenização por danos morais, verbalizada por 

Aldo Tubui Rikbakta em face do Banco Bradesco Financiamentos S/A, por 

meio da qual busca o demandante o reconhecimento da invalidade de 

instrumento contratual gerado unilateralmente pelo requerido (contrato de 

nº 556948483), consistente em modalidade de mútuo bancário 

(empréstimo consignado) no valor de R$ 372,00, com parcelas mensais de 

R$ 11,86 em 60 prestações. A tentativa de conciliação restou frustrada - 

(id. 10592520). Citada a instituição bancária, apresentou contestação, 

alegando como prejudicial de mérito a prescrição da pretensão autoral, 

porque o contrato posto à discussão teria sido firmado no longínquo ano 

de 2010 e os alegados indébitos foram descontados diretamente dos 

proventos auferidos pelo requerente em decorrência do gozo de 

recebimento previdenciário, cujo inicio se deu em março/2010, sendo 

mensalmente discriminados nos comprovantes de pagamento do benefício, 

bem como pugnou pela realização de prova pericial para verificação da 

digital aposta no contrato que originou a presente lide. Em sede meritória, a 

instituição financeira defendeu a existência de relação jurídica entre ela e 

o autor, a legitimidade dos descontos efetuados no benefício 

previdenciário do requerente e para subsidiar suas alegações anexou aos 

autos o instrumento contratual que embasou sua conduta, rechaçando 

todos os pedidos vertidos na exordial. Devidamente intimado o autor para 

se manifestar sobre a defesa apresentada pelo banco-réu, quedou-se 

inerte (ID. 14332710). É o relato necessário. Fundamento e Decido. Antes 

de adentrar ao cerne da questão isagógica brandida na defesa, se-me 

apresenta essencial registrar que a presente ação é idêntica à dezenas 

de outras ajuizadas no mesmo período (entre os meses de abril a 

junho/2017) nesta comarca, pelo mesmo escritório de advocacia, tendo 

como representados diversos membros de comunidades indígenas da 

região, em uma inescondível padronização de pretensões, argumentos e 

exposições fáticas, demarcando a situação denominada na jurisprudência 

moderna de massificação da judicialização ou ‘litigância em massa’. A 

causa de pedir próxima e remota de todas as 53 ações ajuizadas tem um 

fundamento único e padrão: a inexistência de relação jurídica válida entre 

o autor da demanda e a instituição bancária que com ele teria contratado. 

A bem da verdade, da análise minuciosa a imensidão de demandas 

repetitivas propostas em meados do ano passado, verifica-se que foram 

divididas em dois grandes grupos: no primeiro estariam aqueles indígenas 

que, laconicamente, negam ter realizado qualquer contratação com 

instituições financeiras para contração de empréstimos consignados; no 

segundo se apresentam aqueles que, admitindo a contratação, 

inquinam-na de nulidade, porque seriam pessoas aculturadas, sem contato 

com as nuances dos negócios jurídicos praticados por instituições 

bancárias, que teriam sido ludibriados, ante sua condição especial, ou 

seja, o contraente teria contraído o empréstimo sem saber de suas 

consequências (eis que seria indígena, idoso e analfabeto). Ainda 

descrevendo o panorama fático em que se desenvolvem as demandas, é 

curial destacar que num grande número de ações a instituição bancária 

trouxe na peça defensiva, a prova do contrato entabulado, no qual consta 

a própria firma do autor, ou sua digital assinada à rogo por testemunhas, o 

que já arrefece substancialmente a tese da nulidade da contratação por 

desobediência às formalidades que atos jurídicos com pessoas sem 

instrução reclamam. Mas, e finalizando essa primeira análise do quadro 

fático em que se desenrolam as dezenas de ações declaratórias de 

inexistência de relação jurídica propostas pelo escritório de advocacia de 
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Felippe Bender Taques, OAB/MT n° 18.590 e Renan Marinello, OAB/MT nº 

16.882, localizado na Rua Tenente Portela, nº 121 N, Bairro Módulo 03, 

nesta cidade, chama atenção o fato de serem todos os demandantes 

membros de comunidades indígenas, especialmente da etnia Rikbaktsa, 

que se espalha na região amazônica, concentrando-se no Estado de Mato 

Grosso mais a noroeste, no chamado Vale do Juruena (terras indígenas 

nominadas de: erikpaktsa, escondido e japuíra). Diz-se isso porque, 

sabidamente, é nas margens do Escondido que está a maior das 35 

aldeias da etnia, localizada próxima ao Distrito de Fontanillas, neste 

Município, o qual dista mais de 70km da cidade, fato que provoca 

curiosidade a ponto de se desvendar que um dos patrocinadores da 

demanda é servidor público federal, lotado na agencia do INSS, nesta 

urbe, o que por certo explica e justifica com grande probabilidade de 

acerto a forma como que se angariaram as informações necessárias para 

a propositura das ações que desaguaram neste Foro durante os meses 

de abril a junho do ano passado. Frise-se: analisando de forma conjunta 

as cinco dezenas de ações ajuizadas pelo mesmo escritório de 

advocacia, é possível inferir que a fonte de conhecimento das supostas 

‘causas de nulidade’ brandidas nas exordiais advém do acesso 

privilegiado que os patrocinadores das demandas possuem a algum banco 

de dados da Fundação Nacional do Índio – FUNAI ou mesmo do próprio 

Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, e daí extraíram as informações 

ou conseguiram localizar a potencial clientela indígena que detinha, por 

alguma razão, empréstimos bancários com instituições financeiras cuja 

parcela era descontada em folha de benefícios e, a partir disso, 

engendrou-se a montagem dessa grande quantidade de temerárias ações 

declaratórias, que, repita-se, baseiam-se em um generalíssimo argumento 

cuja sorte depende dessa aleatoriedade massiva de distribuições 

realizadas naquele concentrado período de tempo já mencionado 

anteriormente. Estamos, é óbvio, diante de claro panorama de captação de 

clientela, o que se afirma com absoluta segurança e destemor, porque, por 

mais especializados que fossem os causídicos nas lides indígenas, é 

pouco crível que um mar de índios de uma mesma etnia tivessem, a um só 

tempo, se reunido, levantado quantos deles possuíam empréstimos 

consignados ilegalmente descontados em folha de benefícios 

previdenciários, e decidido procurar o escritório de advocacia, justamente 

do causídico que os atende ou com eles convive, ainda que remotamente, 

no instituto de previdência. Diga-se para evitar qualquer nova ideia de uma 

imaginaria tese persecutória, aqui não se está a dizer que a captação se 

deu de modo ilícito – porque isso compete à FUNAI/MT, à DelPol da cidade 

e à própria 16ª Subseção da OAB/MT apurar, em seus diferentes níveis de 

atuação - mas é insofismável que se trata de demanda de massa, 

padronizada, ajuizada sob um mesmo e genérico argumento, e que revela 

essa cada vez mais lamentável tragédia moderna do Judiciário que é a 

judicialização de massa, sem critérios, sem provas, sem correlações 

fáticas, derivada da má compreensão da garantia constitucional do ‘amplo 

acesso à jurisdição’, que ao revés de se tornar em instrumento civilizador 

de nossa sociedade se convolou em sinônimo de litigiosidade excessiva e 

irresponsável, porque geralmente gratuita, quase indene de riscos para as 

partes e seus representantes, mola propulsora do estímulo ao ‘litigar por 

litigar’ que demarca essa quadra de nossa vivencia histórica enquanto 

sociedade organizada. Colho da doutrina moderna: "É importante ressaltar 

que o pleno acesso à Justiça exige mais do que transformações no Poder 

Judiciário e nas leis processuais: o ser humano precisa se aperfeiçoar, 

buscando a convivência pacífica na sociedade. Tal acesso deve ser 

assegurado, mas não vulgarizado, com o incentivo de litigiosidades 

desnecessárias. É preciso “assegurar o acesso à Justiça, mas não 

vulgarizá-lo, a ponto de incentivar os espíritos belicosos à prática do 

'demandismo' caprichoso e desnecessário” (THEODORO JÚNIOR, 

Humberto. Celeridade e efetividade da prestação jurisdicional. Insuficiência 

da reforma das leis processuais. Revista de Processo. vol. 125. p. 78. São 

Paulo: Ed. RT, 2005). “... Mais uma vez, reiteramos que tal medida só terá 

eficácia a partir de uma reeducação dos operadores de Direito, para se 

formar uma nova geração de juristas, principalmente nas universidades, 

com o escopo de mudar a mentalidade para um processo menos 

individualista e demandista para um de caráter mais colaborativo e social, 

que busque uma maior eficácia da justiça, sem tantas formalidades. 

Todavia, é inerente a todo ser humano a dificuldade de lidar com a perda 

em todos os sentidos, tanto processuais quanto materiais, haja vista que é 

nato ao ser humano o inconformismo da perda, o que o leva a incansáveis 

e inesgotáveis litígios, recursos e, muitas vezes, subterfúgios para evitá-la 

...”. (Revista Jurídica 474, Abril/2017, ‘Segundas Linhas sobre a Tutela 

Provisória’, Eric Cesar Marques Ferraz ). Todavia, e encerrando essa 

primeira etapa da análise cognitiva que a demanda reclama, é certo e 

indiscutível que demandar sem limites, sem riscos, sem consequências é 

uma anomalia do sistema jurídico, porém, a litigância ética, de boa-fé 

permanece um vetor de conduta de todo litigante, como destacado pela 

lição sempre pontual do Min. Sálvio de Figueiredo, que ao discorrer sobre 

o dever de litigar com ética assinalou que "o processo não é um jogo de 

espertezas, mas sim instrumento ético de efetivação dos direitos da 

cidadania (REsp 56.906-DF)", e é nesse prisma e sob esse olhar que a 

questão será analisada. Analisando detidamente os autos, a mim parece 

curial salientar que a ideia de que os indígenas se alocam em condição de 

especial aferição da capacidade civil está consagrada no art. 4º, 

parágrafo único do CC/2002, e completada pelo Estatuto do Índio (Lei nº 

6.001/73), que malgrado sua ultrapassada redação, permitem inferir que é 

o grau de integração (inserção na cultura e nos hábitos das comunidades 

não-autoctones) o que demarca a condição de maior ou menor grau de 

limitações/proteções legais ao exercício pelo indígena dos atos da vida 

civil. Vale dizer: não se é necessariamente incapaz ou impossibilitado de 

contratar pelo simples fato de ser índio, ainda que mais velho e, portanto, 

mais arraigado às tradições dessa etnia; haverá de se pronunciar 

nulidade/anulabilidade pela demonstração da incapacidade de contratar ou 

de compreender os efeitos da contratação e não por esta ou aquela 

condição étnica ou etária do demandante. Sobre o tema: “(...) No plano 

constitucional é bem de ver que a Constituição de 1988 traçou novo 

paradigma para o direito indígena – perceba, Sr. Relator, direito indígena, e 

não mais questão indígena ou problema indígena –. Essa afirmação 

assenta-se no que dispõe a norma constitucional inserta no artigo 232: 

“Os índios, suas comunidades e organizações são partes legítimas para 

ingressar em juízo em defesa de seus direitos e interesses, intervindo o 

Ministério Público em todos os atos do processo”. A interpretação mais 

adequada dessa norma parece permitir a compreensão de que o instituto 

de uma suposta tutela normatizada pelo Estatuto do Índio de 1973 caiu por 

terra, de vez que ao índio, indivíduo ou grupo, é conferida legitimidade ad 

causam. A intervenção do Ministério Público, no caso, diz apenas com a 

intervenção como fiscal da lei, e não como representante ou assistente de 

quem quer que seja. A inadequação de normas positivadas na Lei nº 

6.001/731 toma corpo se se pensar que, por meio da Convenção nº 169, 

da Organização Internacional do Trabalho, a etnia indígena é assumida 

pelo veículo da auto-declaração, conforme disposto na norma do artigo 1º, 

2: A consciência de sua identidade indígena ou tribal deverá ser 

considerada como critério fundamental para determinar os grupos aos que 

se aplicam as disposições da presente Convenção. (...) Essa norma 

produz efeitos diretos na interpretação construída, por exemplo, pelo juízo 

originário deste feito, segundo o qual ainda existe a ultrapassada 

classificação entre índio integrado e não-integrado. Com a 

auto-declaração, o índio pode muito bem praticar todos os atos da vida 

civil de um não-índio e nem por isso ser considerado integrado: continua 

sendo índio, pois de acordo com o que escreve Roberto Cardoso de 

Oliveira: “Uma etnia pode manter sua identidade étnica mesmo quando o 

processo de aculturação em que está inserida tenha alcançado graus 

altíssimos de mudança cultural”. Aliado a tudo o que vem de ser escrito, o 

próprio parágrafo único do artigo 8º do Estatuto do Índio prevê a 

possibilidade de os indígenas não integrados praticarem atos válidos sem 

a necessidade da assistência do órgão tutelar competente, sendo 

requisito que o silvícola revele consciência e conhecimento do ato 

praticado e da extensão de seus efeitos, desde que aquele não lhe seja 

prejudicial, in verbis: Art.8º São nulos os atos praticados entre índios não 

integrados e qualquer pessoa estranha à comunidade indígena quando 

não tenha havido assistência do órgão tutelar competente. Parágrafo 

único. Não se aplica a regra deste artigo no caso em que o índio revele 

consciência e conhecimento do ato praticado, desde que não lhe seja 

prejudicial, e da extensão dos seus efetivos. (negritou-se) No presente 

caso, a requerente revela consciência do seu ato, pois possui CPF e 

Carteira de Trabalho assinados por ela. É neste sentido a jurisprudência 

desse Egrégio Tribunal: PREVIDENCIÁRIO -SALÁRIO-MATERNIDADE -ART. 

71 DA LEI Nº 8.213/91 -INDÍGENA -EXTINÇÃO DO FEITO, SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO – SENTENÇA ANULADA. 1. A Constituição 

Federal em seu artigo 232 assegura ao índio o acesso à Justiça. A autora 

revela consciência e conhecimento de seus atos, pois possui cédula de 

identidade e CTPS, ambas com assinatura aposta pela autora, 

demonstrando, assim, capacidade para ingressar em juízo. 3 Identidade 

étnica e moral do reconhecimento, in Caminhos da Identidade, UNESP, SP, 
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2006, p. 36. 4 De remeter-se o Juízo ao que prescreve a norma do artigo 

4o, parágrafo único do Código Civil. 2. Demonstrada a capacidade 

processual da autora deve o processo ter seu regular prosseguimento, 

inclusive, mediante intervenção do Ministério Público de todos os atos 

praticados no feito, a teor do que dispõe o citado dispositivo 

constitucional. 3. Apelação provida para o fim de anular a sentença, 

determinando a remessa do processo à vara de origem para regular 

prosseguimento do feito. (TR3, 7ª Turma, AC 966481/MS, Rel. 

Desembargadora Federal Leide Polo, DJU -04/05/2006, p. 276)...” (TRF-3ª 

Região, Apelação nº: 2005.03.99.007623-0). Por conseguinte, a 

incapacidade para praticar o ato jurídico em comento inexistia, a priori, 

assim como a alegada condição de analfabetismo, em especial sob a égide 

dos contratos eletrônicos, não é de per si causa de invalidação do ato 

jurídico, mormente porque o que se deve preservar é a potencial 

consciência do contratante sobre os termos do que está sendo pactuado, 

o que se dessume do simples fato de que não se contrata empréstimo 

consignado sem que o cliente se dirija a uma instituição bancária 

pessoalmente, ou sem que ele próprio, por meio dos recursos eletrônicos 

remotos, proceda à solicitação do contrato, o que, como é de sabença 

comezinha, só se consegue com a digitação própria e especifica das 

assinaturas digitais (senhas) do contratante, codificação que é de 

conhecimento único e pessoal de quem a criou (ou seja, do 

cliente/contratante). Desse modo, dizer que o contrato é nulo por 

incapacidade civil de quem contratou é questão que demanda prova 

irrefutável da incapacidade, o que longe está de ter sido demonstrado 

nessa ação. Doutro lado, quanto à contagem do lapso prescricional, como 

já dito em linhas anteriores, segundo o autor, os descontos em seus 

proventos de aposentadoria decorrentes do empréstimo contraído junto ao 

Banco-réu, num primeiro giro verbal, por se tratar de demanda baseada na 

alegação de falha no serviço prestado por instituição financeira, aplica-se, 

a regra disposta no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, in 

verbis: Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos 

danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II 

deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento 

do dano e de sua autoria. A Terceira Turma do Superior Tribunal de 

Justiça decidindo sobre prazo prescricional por vício do serviço, assim se 

manifestou: "PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. VÍCIO DO SERVIÇO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. APLICAÇÃO 

DO ART. 27 DO CDC. AUSÊNCIA DE CONTRARRAZÕES AO RECURSO 

ESPECIAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INOVAÇÃO RECURSAL. 

INADMISSIBILIDADE. - Conforme entendimento consolidado na 2ª Seção 

deste Tribunal, prevalece o prazo prescricional de 05 anos previsto no art. 

27 do CDC sobre o prazo vintenário do Código Civil de 1916 nas ações de 

indenização decorrentes de vício no produto ou serviço, com a ressalva 

do entendimento pessoal da Relatora. [...] - Agravo não provido" (AgRg no 

AREsp 49.191/SP. Terceira Turma. Relatora Ministra Nancy Andrighi. 

Publicação DJe 21.5.2012). Neste contexto, a pretensão contida na 

prefacial deveria ter sido exercida em cinco anos, a contar da data em que 

a lesão ao direito material foi perpetrada, o que sabidamente não 

aconteceu. A discussão, na verdade, reside sobre o termo inicial da 

contagem do lapso prescricional, que como é de sabença geral, se mede a 

partir da ciência inequívoca da lesão, como leciona a boa doutrina: “A 

ação nasce, portanto, no momento em que se torna necessária para a 

defesa do direito violado – é desse momento, em que o titular pode se 

utilizar da ação, que começa a correr o prazo da prescrição. Portanto, o 

prazo é contado da data em que a ação poderia ser proposta. O dies a 

quo da prescrição surge em simultaneidade com o direito de ação” 

(CAHALI, Yussef Said. Prescrição e decadência. 2. tir. São Paulo: Revista 

dos tribunais, 2008. p. 36). Partindo dessa premissa, no caso sub examine 

vê-se que os descontos do contrato em discussão tiveram início no mês 

de março/2010 findando-se em janeiro/2015 e a ação foi aforada em 

21.05.2017, ou seja, há pouco mais de 02 (dois) anos após o abatimento 

da última parcela contratada, o que não deixa dúvidas da consumação do 

prazo fatal quinquenal. Na verdade não é crível que uma pessoa que 

receba benefício previdenciário não observe que estão havendo 

descontos em seus proventos, sendo que tais informações podem ser 

facilmente identificadas por meio de extratos bancários, pela consulta 

direta no sistema do INSS e/ou dos próprios comprovantes emitidos pela 

autarquia previdenciária. Além disso, o autor propôs outra ação com 

pedido idêntico ao desta, contra instituição bancária diversa, o que, por si 

só, revela o quão inverossímil é a sua tese de que, somente num belo dia, 

sabe-se lá motivado porque razões ou iluminado por qual tipo de 

inspiração, decidiu – curiosamente poucos dias antes do ajuizamento das 

citadas demandas – a olhar seus extratos de aposentação e nesse 

momento divinal, acabou por descobrir nada menos que 2 contratos de 

captação de dinheiro a juros, que teria firmado ao longo de anos. De todo 

modo, ciência inequívoca não significa o dia que a parte decidiu saber de 

determinado fato jurídico e sim o exato instante em que o acesso a essa 

informação se tornou possível e identificável pelo lesado, aqui entendido 

como o homem médio, de diligência e percepção ordinárias, ou seja, sem 

exigir-se maiores aptidões intelectuais nem descortino incomum, mas a 

simples curiosidade de olhar e ver que estava recebendo seus benefícios 

previdenciários a menor que o que seria devido e esse fato, sem sombra 

de dúvidas, era plausível de ser auferido desde o primeiro mês da 

contratação e assim perdurou pelos 60 meses em que se deu o desconto, 

não sendo possível acreditar que durante 5 anos o autor nunca viu que 

sua aposentadoria estava sendo paga a menor, mas dois anos depois, 

acabou por tomar ciência disso, e rapidamente manejou uma ação judicial 

para recuperar esse prejuízo! Ante o exposto, reconheço a prescrição da 

pretensão inicial e, consequentemente, JULGO IMPROCEDENTE a 

pretensão e declaro extinto o feito, com julgamento de mérito, nos termos 

art. 487, II, do Código de Ritos. Por entender robustamente caracterizado o 

abuso do direito de ação, seja pela repetição da mesma demanda contra 

outro réu, seja pelo manejo de ação repetitiva apresentada de modo 

formulário e padronizado, caracterizando o concílio entre advogado e 

cliente para proposituras de demandas em massa, condeno o autor por 

litigância de ma-fé, nos termos do art. 80, I e III do CPC, fixando a multa 

pelo agir como improbus litigator, no percentual de 5% sobre o proveito 

econômico que se buscava alcançar com a ação. Aliás, a meu sentir 

caracterizada está a responsabilidade solidária do escritório de advocacia 

que patrocinou a causa, a uma porque inexiste norma a blindar o 

advogado das responsabilidades processuais decorrentes da litigância 

abusiva, e a duas porque o demandismo inconsequente e exagerado está 

suficientemente demonstrado nos autos, por tudo o que foi 

detalhadamente exposto. Colho da jurisprudência carioca: “Impõe-se, 

contudo, em vista do que se apurou, a imposição de solidariedade ao 

causídico. A banalização do acesso à Justiça deve ser enfrentada porque 

constitui abuso do exercício do direito de ação e amesquinha o poder do 

Estado-Juiz. Ademais, os profissionais da advocacia estão sujeitos aos 

preceitos do Código de Ética da OAB, que estabelece regras 

deontológicas fundamentais atinentes ao exercício profissional. (…) Insta 

observar que o advogado pode ser responsabilizado por litigância de 

má-fé solidária, quando restar patente afronta aos princípios da eticidade 

e da probidade processual, exarados no artigo 14, do diploma processual 

civil, os quais se desdobram, segundo ALCIDES DE MENDONÇA LIMA 

citado pelo Juiz do TRT FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO E SILVA (Ac. 

n. 059494, DJ 17/1/2001), no dever da verdade (art. 14, I); no dever de 

lealdade e boa-fé, que pode estar contido naquele, sendo tomado em 

sentido amplo (art. 14, II e III); e no dever de atuar rigorosamente dentro do 

que for necessário ao juiz (art. 14, IV). (…) Verifica-se que a conduta do 

autor e de seu patrono viola o dever de proceder com lealdade e boa-fé e 

de veracidade das partes em juízo, na dicção do art. 14 do CPC e atrai a 

responsabilidade por dano processual previsto no art. 17 do CPC. 

Aplica-se a sanção prevista no artigo 18 do CPC, para que seja a prática 

desestimulada e assim evitada a sua reiteração. A doutrina é firme e 

rigorosa em relação ao dever de lealdade processual, como decorrência 

do princípio básico de boa-fé como regra de comportamento da parte em 

juízo, porque o processo antes de tudo atende a um fim ético. É de se 

reconhecer a prática de ato atentatório à dignidade da justiça. Portanto, 

conheço do recurso inominado e nego provimento para manter a sentença 

por seus próprios fundamentos, condenando a parte autora e seu 

patrono, SOLIDARIAMENTE, à multa pela litigância de má-fé no valor de 

R$1.000,00, estendendo a solidariedade às penas da r. sentença 

recorrida. Custas pelo recorrente e honorários deste recurso fixados em 

10% sobre o valor da causa”(Turma Recursal do Juizado Especial Cível do 

Estado do Rio do Rio de Janeiro,  Apelação nº : 

0004437-95-95.2013.8.19.0205). Condeno, ademais, o autor no 

pagamento de custas e despesas processuais e, ainda, ao pagamento de 

honorários advocatícios de sucumbência, ora fixados em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da causa, observando-se o disposto no art. 98, §3º, 

do CPC. Transitada em julgado, arquive-se com as cautelas de estilo. P.I.C. 

Às providências. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

2ª Vara
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Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000627-36.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

C. R. S. D. A. (AUTOR(A))

E. S. D. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES OAB - MT0003749A 

(ADVOGADO(A))

WALERIA MACEDO ZAGO DIAS OAB - PA16616-B (ADVOGADO(A))

ALINE GRAZIELI LAMBRECHT OAB - MT21432/O (ADVOGADO(A))

JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO OAB - MT0013427A-A 

(ADVOGADO(A))

MAYARA GONCALVES FREITAS OAB - MT0019468A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. X. D. A. V. ". (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JUÍNA 

2ª VARA DE JUÍNA PRAÇA DOS TRÊS PODER INTIMAÇÃO FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, PARA QUE COMPAREÇA À 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO/MEDIAÇÃO redesignada para 14/02/2019 

13:30 CEJUSC - CENTRAL JUDICIÁRIA DE SOLUÇÃO DE CONFLITO DE 

JUÍNA. ADVERTÊNCIAS: A AUDIÊNCIA SERÁ REALIZADA NO CENTRO 

JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS – CEJUSC DE JUINA/MT. a) Não 

havendo autocomposição, sai o requerido intimado para oferecer 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias a partir da data da audiência, 

sob pena de incorrer nos efeitos da revelia (art. 344, NCPC). b) O não 

comparecimento injustificado do requerente ou do requerido à audiência 

de conciliação/mediação é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado. JUÍNA, 11 de dezembro de 2018. (Assinado Digitalmente) 

FRANKLIN JOILSON ALVES BASTOS Gestor Judiciário SEDE DO 2ª VARA 

DE JUÍNA E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: 

(65) 66 3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 - TELEFONE: 

(66) 355661563.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001015-02.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

J. C. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HILONES NEPOMUCENO OAB - MT0014764A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. R. T. (RÉU)

J. G. T. D. S. (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JUÍNA 

2ª VARA DE JUÍNA PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 INTIMAÇÃO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, PARA QUE 

COMPAREÇA À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO/MEDIAÇÃO REDESIGNADA 

PARA O DIA 24/01/2019 10:00 CEJUSC - CENTRAL JUDICIÁRIA DE 

SOLUÇÃO DE CONFLITO DE JUÍNA. ADVERTÊNCIAS: A AUDIÊNCIA SERÁ 

REALIZADA NO CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS – 

CEJUSC DE JUINA/MT. a) Não havendo autocomposição, sai o requerido 

intimado para oferecer contestação, no prazo de 15 (quinze) dias a partir 

da data da audiência, sob pena de incorrer nos efeitos da revelia (art. 344, 

NCPC). b) O não comparecimento injustificado do requerente ou do 

requerido à audiência de conciliação/mediação é considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois 

por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado. JUÍNA, 11 de dezembro de 

2018. (Assinado Digitalmente) FRANKLIN JOILSON ALVES BASTOS 

Gestor Judiciário SEDE DO 2ª VARA DE JUÍNA E INFORMAÇÕES: PRAÇA 

DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 3566-1563, CENTRO, JUÍNA 

- MT - CEP: 78320-000 - TELEFONE: (66) 355661563.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001365-87.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

L. P. D. S. C. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSICLE DA SILVA FARIAS OAB - 056.187.871-48 (REPRESENTANTE)

LAURA GABRIELLY GOMES GONCALVES DE SOUZA OAB - MT24863/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. A. C. (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JUÍNA 

2ª VARA DE JUÍNA PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 INTIMAÇÃO Intime-se a 

Parte Autora para caso queira apresentar impugnação a Contestação, no 

prazo de 15 (quinze) dias. JUÍNA, 11 de dezembro de 2018. (Assinado 

Digitalmente) FRANKLIN JOILSON ALVES BASTOS Gestor Judiciário SEDE 

DO 2ª VARA DE JUÍNA E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 

S/N, TELEFONE: (65) 66 3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 

78320-000 - TELEFONE: (66) 355661563.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000391-84.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSON RODRIGUES DE FARIAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NATHALIA FERNANDES DE ALMEIDA OAB - MT17249/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVIA CARIOCA DE ASSIS (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JUÍNA 

2ª VARA DE JUÍNA PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 INTIMAÇÃO Intime-se a 

Parte Autora para caso queira apresentar impugnação a contestação, no 

prazo de 15 (quinze) dias. JUÍNA, 11 de dezembro de 2018. (Assinado 

Digitalmente) FRANKLIN JOILSON ALVES BASTOS Gestor Judiciário SEDE 

DO 2ª VARA DE JUÍNA E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 

S/N, TELEFONE: (65) 66 3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 

78320-000 - TELEFONE: (66) 355661563

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001449-88.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

A. D. S. M. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI GASPARI CAMARA OAB - MT0018769A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. D. F. (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JUÍNA 

2ª VARA DE JUÍNA PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 INTIMAÇÃO Intime-se a 

Parte Autora para caso queira apresentar impugnação a contestação, no 

prazo de 15 (quinze) dias. JUÍNA, 11 de dezembro de 2018. (Assinado 

Digitalmente) FRANKLIN JOILSON ALVES BASTOS Gestor Judiciário SEDE 

DO 2ª VARA DE JUÍNA E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 

S/N, TELEFONE: (65) 66 3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 

78320-000 - TELEFONE: (66) 355661563

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1000850-86.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

J. F. M. (REQUERENTE)

W. A. P. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR DA CRUZ E SOUZA OAB - MT0003543A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JUÍNA 

2ª VARA DE JUÍNA PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 INTIMAÇÃO Intime-se a 

Parte Autora para que recolha o valor do selo para a autenticação do 

formal de partilha, bem como compareça posteriormente para retirada do 

formal de partilha, no prazo de 05 (cinco) dias. JUÍNA, 11 de dezembro de 

2018. (Assinado Digitalmente) FRANKLIN JOILSON ALVES BASTOS 

Gestor Judiciário SEDE DO 2ª VARA DE JUÍNA E INFORMAÇÕES: PRAÇA 

DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 3566-1563, CENTRO, JUÍNA 

- MT - CEP: 78320-000 - TELEFONE: (66) 355661563.
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Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001359-80.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

B. B. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO OAB - DF21822 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. A. M. J. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JUÍNA 

2ª VARA DE JUÍNA PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 INTIMAÇÃO Intime- se 

a Parte Autora acerca da Certidão de Oficial de Justiça ID. 16658547, para 

que promova com o pagamento das diligências complementares no valor 

de R$ 500,00 (quinhentos reais), devendo o mesmo ser efetuado através 

de guia de pagamento emitido através do site do TJMT, CPD (Central de 

Pagamento de Diligência), regulamentada pelo Provimento 7/2017 – CGJ. 

JUÍNA, 11 de dezembro de 2018. (Assinado Digitalmente) FRANKLIN 

JOILSON ALVES BASTOS Gestor Judiciário SEDE DO 2ª VARA DE JUÍNA 

E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 - TELEFONE: (66) 

355661563.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000721-18.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MARILZA DA COSTA CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LAFAYETTE GARCIA NOVAES SOBRINHO OAB - MT0006842A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THALLES DE SOUZA RODRIGUES (RÉU)

João Henrique de Paula Alves Ferreira (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JUÍNA 

2ª VARA DE JUÍNA PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 INTIMAÇÃO Intime-se a 

parte autora, acerca do Termo de Confissão e Parcelamento ID. 15505190, 

para querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar o que entender 

por direito. JUÍNA, 14 de novembro de 2018. (Assinado Digitalmente) 

FRANKLIN JOILSON ALVES BASTOS Gestor Judiciário SEDE DO 2ª VARA 

DE JUÍNA E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: 

(65) 66 3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 - TELEFONE: 

(66) 355661563

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1000404-49.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

VALMOR BANDEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON TAMURA OAB - MT0010447A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO TAVARES DOS SANTOS (RÉU)

MEIRI DILZA GIL TAVARES (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

Processo: 1000404-49.2018.8.11.0025; Valor causa: R$ 100.000,00; Tipo: 

Cível; Espécie: USUCAPIÃO (49)/[USUCAPIÃO ORDINÁRIA]. Partes do 

processo: Parte Autora: AUTOR: VALMOR BANDEIRA Parte Ré: RÉU: 

MEIRI DILZA GIL TAVARES, FERNANDO TAVARES DOS SANTOS 

DESPACHO Vistos, etc. Considerando o Prov. 09/2017-CGJ-MT, INTIME(M)

-SE o(s) requerente(s) para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar(em) 

os documentos abaixo indicados, sob pena de indeferimento da petição 

inicial (art. 320 c/c art. 321, NCPC): a) Estudo cadastral fornecido pelo 

Instituto da Terra do Estado de Mato Grosso; b) Fluxograma da Cadeia 

Dominial; c) Matrícula do imóvel a ser usucapido, com respectiva cadeia 

dominial (quando houver); d) Planta georreferenciada do imóvel contendo 

a tabela com elementos do perímetro, memorial descritivo e planilha de 

dados cartográficos de acordo com a norma técnica de 

georreferenciamento vigente ou a que lhe substituir; e) Mídia digital 

contendo os seguintes arquivos digitais: planta (em formato .dwg ou .dxf), 

poligonal limpa (em formato .dwg ou .dxf e .kml ou .kmz), memorial 

descritivo (em formato PDF), e planilha de dados cartográficos (em 

formato .ODS); f) ART/CREA. Além da juntada ao PJe, deverão ser 

apresentados mais 03 (três) vias físicas dos documentos acima descritos 

para remessa às procuradorias públicas. Tais vias deverão ser entregues 

ao Gestor Judiciário que certificará nos autos o seu recebimento e, no 

momento oportuno, encaminhará às procuradorias públicas. Caso o PJe 

não suporte a mídia digital a que se refere o item “e)”, a parte poderá 

entregá-la (em três vias) ao Gestor Judiciário que certificará nos autos o 

seu recebimento e a guardará em pasta apropriada. Decorrido o prazo ou 

sendo necessária decisão diversa, certifique-se e volte-me concluso. Às 

providências. Juína/MT, 4 de abril de 2018. RAUL LARA LEITE Juiz de 

Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 102309 Nr: 3208-46.2014.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELIA BORGES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA CAROLINA NUNES, ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENADIA GARCIA DOS SANTOS 

RIBEIRO - OAB:8249-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRICIA SIMIONATTO - 

OAB:14577/MT

 INTIME-SE O ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL, 

RECOLHER AS TAXAS E CUSTAS JUDICIAIS CONFORME FLS. 118.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 88518 Nr: 2617-55.2012.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO 

VALE DO JURUENA - AJES, CLODIS ANTONIO MENEGAZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERNI ENIO REGAUER, EUNICE REGAUER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ANTONIO PILEGI 

RODRIGUES - OAB:3666/MT, NADER THOMÉ NETO - OAB:11.890-B/MT, 

VIVIANE SANTIN RODRIGUES - OAB:4206

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE O ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL, 

SE MANIFESTAR ACERCA DA CERTIDÃO NEGATIVA DO OFICIAL DE 

JUSTIÇA, DE FL. 137.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 53921 Nr: 5708-61.2009.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAL, ML

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: POLIANA DE BRITO BATISTA - 

OAB:21950

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 "Vistos etc. Levando em consideração que a presente ação se encontra 

paralisada por inércia do exequente e/ou por impossibilidade de 

localização do devedor ou de bens passíveis de constrição, DETERMINO a 

intimação do credor/exequente, para promover o andamento do feito, no 

prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção do feito, conforme preceitua 

o art. 317, do Novo Código de Processo Civil. Ressalto que eventual 

providência requerida pela parte credora deverá ser efetiva e apta ao 

prosseguimento regular da ação, não sendo suficiente para este fim mero 

pedido de vista dos autos ou novo requerimento de suspensão. Não 

sendo realizadas providências efetivas, o Gestor certificará nos autos e 

fará os autos conclusos. Às providências. "

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 108402 Nr: 1766-11.2015.811.0025

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAC
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ICDA, AJDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIONE ADAME - 

OAB:252199/SP, GIVAGO DIAS MENDES - OAB:19831-OAB/ES, LUÍS 

FERNANDO MORAES DE MELLO - OAB:19056-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE a parte autora, para que se manifeste acerca da certidão do 

oficial de justiça fl.68 no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 45773 Nr: 5488-97.2008.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AFTERGUT N. & ZONEN DIAMANTES BRUTOS E 

INDUSTRIAIS, SÉRGIO KESLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADA INDUSTRIA E COMÉRCIO DE DIAMANTES 

LTDA., PAULA REGINA TATSCH, SÉRGIO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE PAES DE BARROS 

ARGUELLO - OAB:11042-B/MT, SERGIO HARRY MAGALHAES - 

OAB:4960

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANE PAES DE BARROS 

ARGUELLO - OAB:11042-B/MT

 INITME-SE a parte autora para que se manifeste acerca da certidão do 

oficial de justiça de fl.112 -v, no prazo de 05 (cinco)dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 118770 Nr: 700-59.2016.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATALIBA JUNIOR GUEDES RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:OAB/MT 19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE a parte autora para que no prazo de 05 (cinco) dias, se 

manifeste acerca da carte de citação (negativa) juntada nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 96457 Nr: 4871-64.2013.811.0025

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

Civil->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIMARIA MENDES ROCHA ESCRIG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO FILGUEIRA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENADIA GARCIA DOS SANTOS 

RIBEIRO - OAB:8249-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE a parte autora, para que se manifeste acerca da carta de 

citação negativa juntada aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 88078 Nr: 2136-92.2012.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMÉRCIO DE CARNES FORTEBOI LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE a parte autora, para que se manifeste acerca da certidão de 

fl.262 - v no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 95640 Nr: 3964-89.2013.811.0025

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELEMAR JOHANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANO ZANDONÁ - 

OAB:16.829/MT, RICARDO PORTEL MARTINS - OAB:9363/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE a parte autora, para que se manifeste acerca do Ofício de n° 

0321/2018 (cartório de registro de Imóveis), no prazo de 05 (cinco) dias.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 96699 Nr: 5163-49.2013.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ RODRIGUES DE SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO FERNANDO GIANINI 

LEITE - OAB:20037A/MT

 Vistos. Insistindo o MP na oitiva das testemunhas faltantes, REDESIGNO a 

audiência para o dia 18/12/2018, às 16h10min. VISTA ao MP para no prazo 

de 5 (cinco) dias manifestar quanto ao endereço das testemunhas e 

vítima. Se residentes fora dos limites territoriais desta Comarca, 

DEPREQUE-SE sua inquirição (art. 222, caput, do CPP). SAEM os 

presentes intimados. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 142009 Nr: 4812-03.2018.811.0025

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: VALDEMAR SAPIAGINSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUÍZO DE DIREITO DA TERCEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUINA - MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NADER THOMÉ NETO - 

OAB:11.890-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, Trata-se de pedido de restituição de bem apreendido formulado 

por VALDEMAR SAPIAGINSKI, alegando, em síntese, que não há interesse 

processual na manutenção da apreensão do veículo FORD/ECOSPORT 

XLT 1.6FLEX, Placa NCC-7876, ano de fabricação/modelo 2006/2007, cor 

preta, RENAVAM n. 00885571185, chassi n. 9BFZE16PO78764547. Para 

tanto, juntou extrato do site do DETRAN, comprovando sua propriedade. 

Instado a manifestar, o Ministério Público quedou-se inerte. (...) Ante o 

exposto, DEFIRO o pedido de restituição do veículo FORD/ECOSPORT XLT 

1.6FLEX, Placa NCC-7876, ano de fabricação/modelo 2006/2007, cor 

preta, RENAVAM n. 00885571185, chassi n. 9BFZE16PO78764547 ao 

Requerente. CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa. Após, ao ARQUIVO. 

INTIME-SE e CUMPRA-SE.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 94421 Nr: 2646-71.2013.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO VILALBA MARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSWALDO LOPES DE SOUZA - 

OAB:3.682-A/MT

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/2007/CGJ, impulsiono os presentes autos a fim de intimar o (a) 

advogado (a ) JESSICA RODRIGUES DE SOUZA, para que proceda com a 

devolução dos autos no prazo de 03 (três) dias, sob pena de busca e 

apreensão, nos moldes do artigo 431 da CNGC Judicial.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 141021 Nr: 4074-15.2018.811.0025

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 
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Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: KPBDN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/2007/CGJ, impulsiono os presentes autos a fim de intimar o (a) 

advogado (a ) FABRICIA ANDRADE SILVA, para que proceda com a 

devolução dos autos no prazo de 03 (três) dias, sob pena de busca e 

apreensão, nos moldes do artigo 431 da CNGC Judicial.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 127557 Nr: 956-65.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KDONDR, LDJR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIVAGO DIAS MENDES - 

OAB:19831-OAB/ES, LINCOLN MARCOS DE OLIVEIRA - OAB:19390/MT

 Vistos,

 CHAMO O FEITO À ORDEM e REVOGO a decisão de f. 103, uma vez que 

não foi apresentada defesa preliminar do acusado Leonardo de Jesus 

Ramos, e via de consequência, CANCELO a audiência designada, 

restando prejudicado o pleito de fl. 105-108.

 Assim, diante a certidão de f. 93, e considerando a ausência de Defensor 

Público lotado nesta Comarca, NOMEIO o(a) Dr(a). Givago Dias Mendes 

para atuar como Advogado(a) Dativo(a) ao acusado Leonardo de Jesus 

Ramos.

A(o) Advogado(a) nomeado(a) para o munus público, ARBITRO 

HONORÁRIOS DATIVOS no importe de 10 URH, nos termos da Tabela da 

OAB/MT. Anoto que na sentença será determinada a expedição de 

certidão, com o valor total e corrigido dos honorários que lhe são devidos, 

para cobrança junto ao Estado de Mato Grosso (art. 303, § 3º, da CNGC). 

ANOTE-SE no relatório de acordo com o art. 306 da CNGC, feitas as 

comunicações semestrais devidas.

INTIME-SE desta nomeação.

CUMPRA-SE.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010066-83.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZEU LEITE DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON MONTEIRO TAVARES OAB - MT0019736A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE HENRIQUE DA SILVA VIGO OAB - MT0017074S (ADVOGADO(A))

GUILHERME FREDERICO DE FIGUEIREDO CASTRO OAB - MS10647 

(ADVOGADO(A))

ANDRÉ STUART SANTOS OAB - MS0010637A (ADVOGADO(A))

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

8010066-83.2016.8.11.0025 REQUERENTE: ELIZEU LEITE DE CAMPOS 

REQUERIDO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT Vistos 

etc... Ante a comprovação do recolhimento das custas devidas (Id. 

11132756), promova-se a baixa do protesto registrado em nome da 

autora, com a maior brevidade possível. Após, arquivem-se os autos com 

as baixas e cautelas de estilo. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Juína-MT, 10 de dezembro de 2018 Fabio Petengill Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010073-46.2014.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

N. J. DE MORAES - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON JOSE FRANCO OAB - MT0006188A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ PERCIO DIAS MATOS - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

8010073-46.2014.8.11.0025 EXEQUENTE: N. J. DE MORAES - ME 

EXECUTADO: LUIZ PERCIO DIAS MATOS - ME VISTOS. Considerando que 

o teor da certidão de Id. 14224314 informando que a carta precatória 

expedida para citação do executado não foi localizada pelo juízo 

deprecado, nos termos do artigo 18, I, da Lei n. 9.099/95 e de acordo com 

a exegese derivada do ENUNCIADO 33 do FONAJE, segundo o qual "É 

dispensável a expedição de carta precatória nos Juizados Especiais 

Cíveis, cumprindo-se os atos nas demais comarcas, mediante via postal, 

por ofício do Juiz, fax, telefone ou qualquer outro meio idôneo de 

comunicação", oficie-se ao Juízo deprecado, via malote digital, 

correspondência eletrônica, ou outro meio de comunicação expedito e 

idoneo, com os elementos e documentos necessários requestando a 

execuão da ordem de citação e intimação do requerido da data da 

audiência de conciliação a ser designada pela Serventia do Juízo. 

Cumpra-se. Juína/MT, data da assinatura registrada no sistema. FABIO 

PETENGILL Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010076-30.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANDRO PEREIRA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELI FELBER OAB - MT0010623A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAG S.A. MEIOS DE PAGAMENTO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE FONSECA DE MELLO OAB - SP222219 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

8010076-30.2016.8.11.0025 REQUERENTE: ELIANDRO PEREIRA NETO 

REQUERIDO: PAG S.A. MEIOS DE PAGAMENTO VISTOS. Intime-se o 

requerido para cumprir voluntariamente a sentença no prazo de quinze 

dias, sob pena de, quedando-se inerte, incidir multa de 10% (dez por 

cento) sobre o montante da condenação (CPC, art. 523, §1º), com ulterior 

expedição de mandado de penhora e avaliação (§ 3º). Caso a devedora 

não efetue, no prazo legal o depósito do montante discriminado, 

apresentado o cálculo atualizado do débito acrescido da multa citada 

anteriormente, em continuidade, e a requerimento do credor, expedir-se-á 

mandado de penhora e avaliação, que recairá sobre tantos bens quanto 

os necessários para garantir a dívida. Efetivada a penhora, poderá o 

executado apresentar embargos à execução, no prazo de 15 (quinze) 

dias, nos termos do artigo 52, IX, da Lei nº 9.099/95, Recaindo a penhora 

em bens imóveis, será intimado também o cônjuge do devedor. 

Transcorrido o prazo para oposição de embargos, certifique-se. Após, 

conclusos para impulso oficial. Considerando a inexistência de valores 

depositados em Juízo, deixo de analisar o pedido de levantamento 

formulado pelo credor na petição de ID. 11509342. Por fim, registre-se nos 

cadastros dos autos que o presente processo está tramitando em fase de 

cumprimento de sentença. Às providências. Juína/MT, 10 de dezembro de 

2018. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010156-91.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUSA SILVA SANTOS (EXEQUENTE)

O P SANTOS - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO OAB - MT0013427A-A 

(ADVOGADO(A))

MAYARA GONCALVES FREITAS OAB - MT0019468A (ADVOGADO(A))

MARCOS BODSTEIN VILLACA FILHO OAB - MT0019216A 

(ADVOGADO(A))

SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES OAB - MT0003749A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR OAB - MT0010032A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

8010156-91.2016.8.11.0025 EXEQUENTE: O P SANTOS - ME, CLEUSA 

SILVA SANTOS EXECUTADO: TIM CELULAR S.A. Vistos etc... Conforme 

se infere da certidão de ID. 14262657, a intimação para opor embargos à 

penhora realizada no Id. 14232367 foi dirigida à parte autora, quando, na 

verdade deveria ter sido dirigida ao 'devedor'. Nesses termos, a fim de 

evitar futura alegação de nulidade, intime-se o executado para, querendo, 

opor embargos à penhora de Id. 14232367, no prazo legal. Transcorrido o 

prazo sem manifestação, expeça-se alvará em favor da parte credora, 

nos moldes requeridos na petição de Id. 14728001. Caso contrário, 

abra-se vista à parte contrária para manifestação. Cumpra-se, expedindo 

o necessário. Às providências. Juína-MT, 10 de dezembro de 2018 Fabio 

Petengill Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010261-68.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

HENRIQUE VIEIRA NOBRE - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ENADIA GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO OAB - MT0008249S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEDISON ROBERTO LANSONI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

8010261-68.2016.8.11.0025 EXEQUENTE: HENRIQUE VIEIRA NOBRE - ME 

EXECUTADO: NEDISON ROBERTO LANSONI Vistos etc... Considerando 

que o presente processo se refere a cumprimento de sentença originado 

autos físicos nº 1179-38.2015.811.0025 - cód. 29249, e não execução de 

título extrajudicial, como registrado no sistema, promova-se a retificação 

da classe processual. Após, a fim de possibilitar a análise da impugnação 

à penhora acostada às fls. 14/20 do ID. 1924452, determino que o credor 

junte aos autos cópia integral e legível do processo originário a partir da fl. 

93 até a última página, no prazo de 05 dias. Após, tornem os autos 

conclusos para deliberações. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Juína-MT, 10 de dezembro de 2018 Fabio Petengill Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010286-18.2015.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FERNANDES FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL GIL SILVA OAB - MT20303/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO ROBERTO ALVES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

8010286-18.2015.8.11.0025 REQUERENTE: JOSE FERNANDES FILHO 

REQUERIDO: JOAO ROBERTO ALVES VISTOS. Intime-se o requerido para 

cumprir voluntariamente a sentença no prazo de quinze dias, sob pena de, 

quedando-se inerte, incidir multa de 10% (dez por cento) sobre o montante 

da condenação (CPC, art. 523, §1º), com ulterior expedição de mandado 

de penhora e avaliação (§ 3º). Caso a devedora não efetue, no prazo 

legal o depósito do montante discriminado, apresentado o cálculo 

atualizado do débito acrescido da multa citada anteriormente, em 

continuidade, e a requerimento do credor, expedir-se-á mandado de 

penhora e avaliação, que recairá sobre tantos bens quanto os 

necessários para garantir a dívida. Efetivada a penhora, poderá o 

executado apresentar embargos à execução, no prazo de 15 (quinze) 

dias, nos termos do artigo 52, IX, da Lei nº 9.099/95, Recaindo a penhora 

em bens imóveis, será intimado também o cônjuge do devedor. Saliento, 

outrossim, que se tratando de réu revel, a teor do que dispõe o enunciado 

167 do Fonaje, os prazos fixados neste decisum correrão em cartório, 

sendo despicienda sua publicação no Diário Eletrônico, ou ainda, a 

intimação pessoal do devedor. Transcorrido o prazo para oposição de 

embargos, certifique-se. Após, conclusos para impulso oficial. Por fim, 

registre-se nos cadastros dos autos que o presente processo está 

tramitando em fase de cumprimento de sentença. Às providências. 

Juína/MT, 10 de dezembro de 2018. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010293-73.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

COTRIGUACU MOTOSSERRAS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YOUSSEF SAYAH EL ATYEH OAB - GO0026319A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRENOROESTE INDUSTRIA, COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA. - EPP 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

8010293-73.2016.8.11.0025 REQUERENTE: COTRIGUACU MOTOSSERRAS 

LTDA - EPP REQUERIDO: PRENOROESTE INDUSTRIA, COMERCIO E 

CONSTRUCOES LTDA. - EPP VISTOS. Intime-se o requerido para cumprir 

voluntariamente a sentença no prazo de quinze dias, sob pena de, 

quedando-se inerte, incidir multa de 10% (dez por cento) sobre o montante 

da condenação (CPC, art. 523, §1º), com ulterior expedição de mandado 

de penhora e avaliação (§ 3º). Caso a devedora não efetue, no prazo 

legal o depósito do montante discriminado, apresentado o cálculo 

atualizado do débito acrescido da multa citada anteriormente, em 

continuidade, e a requerimento do credor, expedir-se-á mandado de 

penhora e avaliação, que recairá sobre tantos bens quanto os 

necessários para garantir a dívida. Efetivada a penhora, poderá o 

executado apresentar embargos à execução, no prazo de 15 (quinze) 

dias, nos termos do artigo 52, IX, da Lei nº 9.099/95, Recaindo a penhora 

em bens imóveis, será intimado também o cônjuge do devedor. 

Transcorrido o prazo para oposição de embargos, certifique-se. Após, 

conclusos para impulso oficial. Considerando a inexistência de valores 

depositados em Juízo, deixo de analisar o pedido de levantamento 

formulado pelo credor na petição de ID. 11509342. Por fim, registre-se nos 

cadastros dos autos que o presente processo está tramitando em fase de 

cumprimento de sentença. Às providências. Juína/MT, 10 de dezembro de 

2018. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010293-10.2015.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS HENRIQUE DUARTE SIDIAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON MONTEIRO TAVARES OAB - MT0019736A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

B2W COMPANHIA DIGITAL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT0018017S (ADVOGADO(A))

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT0007627S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

8010293-10.2015.8.11.0025 REQUERENTE: VINICIUS HENRIQUE DUARTE 
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SIDIAO REQUERIDO: B2W COMPANHIA DIGITAL Vistos etc... Conforme se 

infere da exordial, o requerente propôs a presente ação em face de B2W 

Companhia Digital e de Jonas Santos, porém apenas o primeiro foi 

registrado no polo passivo da lide. Assim, a fim de possibilitar o 

prosseguimento do presente feito, inclua-se o requerido Jonas Santos no 

polo passivo da lide e, empós, cite-o da presente ação e intime-o para 

comparecer na audiência de conciliação a ser designada pela Secretaria. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Juína-MT, 10 de 

dezembro de 2018 Fabio Petengill Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010337-92.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON ANTONIO DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TUANNA LUDMILA ALVES AMORIM DOS SANTOS OAB - MT0020043A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARRASCO & SILVA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TATIANA DIAS DE CAMPOS OAB - MT0009369A-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

8010337-92.2016.8.11.0025 REQUERENTE: GILSON ANTONIO DIAS 

REQUERIDO: CARRASCO & SILVA LTDA - ME VISTOS. Intime-se o 

requerido para cumprir voluntariamente a sentença no prazo de quinze 

dias, sob pena de, quedando-se inerte, incidir multa de 10% (dez por 

cento) sobre o montante da condenação (CPC, art. 523, §1º), com ulterior 

expedição de mandado de penhora e avaliação (§ 3º). Caso a devedora 

não efetue, no prazo legal o depósito do montante discriminado, 

apresentado o cálculo atualizado do débito acrescido da multa citada 

anteriormente, em continuidade, e a requerimento do credor, expedir-se-á 

mandado de penhora e avaliação, que recairá sobre tantos bens quanto 

os necessários para garantir a dívida. Efetivada a penhora, poderá o 

executado apresentar embargos à execução, no prazo de 15 (quinze) 

dias, nos termos do artigo 52, IX, da Lei nº 9.099/95, Recaindo a penhora 

em bens imóveis, será intimado também o cônjuge do devedor. 

Transcorrido o prazo para oposição de embargos, certifique-se. Após, 

conclusos para impulso oficial. Por fim, registre-se nos cadastros dos 

autos que o presente processo está tramitando em fase de cumprimento 

de sentença. Às providências. Juína/MT, 10 de dezembro de 2018. FABIO 

PETENGILL Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010385-22.2014.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ENI SANCHES RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES OAB - MT0003749A 

(ADVOGADO(A))

JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO OAB - MT0013427A-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO FINASA BMC S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

8010385-22.2014.8.11.0025 REQUERENTE: ENI SANCHES RODRIGUES 

REQUERIDO: BANCO FINASA BMC S/A VISTOS. Ante ao teor da decisão 

prolatada pela Turma Recursal, concedendo a requerente os benefícios da 

justiça gratuita, bem como a tempestividade do recurso inominado 

interposto, nos termos do artigo 42 da Lei n° 9.099/95, reputo presente os 

demais pressupostos de admissibilidade recursal e, por conseguinte, o 

recebo em seu efeito devolutivo, conforme preceitua o artigo 43 da 

referida Lei dos Juizados Especiais. Considerando que o recorrido já 

apresentou sua contrarrazões recursais, remetam-se os autos à Turma 

Recursal, com as nossas homenagens. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Juína/MT, 10 de dezembro de 2018. Fabio Petengill Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010410-06.2012.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEI NOGUEIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON TAMURA OAB - MT0010447A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TUT TRANSPORTES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

8010410-06.2012.8.11.0025 EXEQUENTE: SIDNEI NOGUEIRA DA SILVA 

EXECUTADO: TUT TRANSPORTES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 

Vistos etc... Conforme se infere da certidão de Id. 14224784, o devedor foi 

intimado para cumprir a sentença, porém não há nos autos cópia da 

certidão lavrada pelo Sr. Oficial de Justiça. Portanto, determino que a Sra. 

Gestora entre em contato com o Juízo deprecado, solicitando o envio da 

respectiva missiva, com a maior brevidade possível. Após, transcorrido o 

prazo para pagamento sem cumprimento voluntário da obrigação, intime-se 

o credor para se manifestar sobre o prosseguimento do feito, sob pena de 

arquivamento. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. 

Juína-MT, 10 de dezembro de 2018 Fabio Petengill Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010453-06.2013.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA DO NASCIMENTO GALDINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON JOSE FRANCO OAB - MT0006188A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

8010453-06.2013.8.11.0025 REQUERENTE: RENATA DO NASCIMENTO 

GALDINO REQUERIDO: OI S/A VISTOS. Considerando o teor do Enunciado 

51 do FONAJE, dispondo que os processos de conhecimento contra 

empresas sob liquidação extrajudicial, concordata ou recuperação judicial 

devem prosseguir até a sentença de mérito, para a constituição do título 

executivo judicial, remetam-se os autos à Turma Recursal para julgamento 

do recurso inominado interposto, com as nossas homenagens e cautelas 

de estilo. Às providências. Juína/MT, 10 de dezembro de 2018. FABIO 

PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001197-85.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE DE FATIMA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA CAMILA BUCH OAB - PR85130 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANE OLIVATI FARIA (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, acerca da audiência de conciliação designado para o dia 

01/02/2019 às 14h40min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001322-87.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON ANTONIO MILHORINI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIR MESQUITA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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JESSICA RODRIGUES DE SOUZA OAB - MT0022870A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

1001322-87.2017.8.11.0025 REQUERENTE: NELSON ANTONIO MILHORINI 

REQUERIDO: VALDIR MESQUITA V I S T O S. Conforme disposto na de 

audiência de ID. 10943024, a parte requerida se manifestou junto à 

Secretaria deste Juízo pugnando pela nomeação de defensor dativo em 

seu favor, alegando não possuir condições financeiras de contratar 

advogado particular para atuar no presente processo. Considerando que 

o requerido trouxe aos autos documentação comprobatória da 

hipossuficiência alegada, nomeio para patrocinar a defesa da parte 

requerida o(a) advogado(a) Jessica Rodrigues de Souza, OAB/MT 

22870/O. Arbitro honorários advocatícios ao(à) causídico(a) nomeado(a), 

o valor equivalente à 2 URH, em conformidade com a tabela da Ordem dos 

Advogados do Brasil (Res. 096/2007-OAB/MT), nos termos do Provimento 

nº. 09/2007-CGJ. Na sentença o juiz determinará a expedição de certidão 

em favor do defensor dativo, com o valor total dos honorários que lhe são 

devidos, para cobrança junto ao Estado de Mato Grosso 

(Prov.07/2007-CGJ, art. 4º, § 3º). Intime-se o(a) ilustre dativo(a) quanto a 

presente nomeação, bem como para manifestar-se nos autos requerendo 

o que de direito. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. Juína (MT), 7 de dezembro de 2018. FABIO PETENGILL, 

Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010456-87.2015.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO PECAS NELLO LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ZANDONA OAB - MT0016829A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTIL CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

8010456-87.2015.8.11.0025 REQUERENTE: AUTO PECAS NELLO LTDA - 

EPP REQUERIDO: CONSTIL CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA 

VISTOS E EXAMINADOS; Compulsando os autos verifica-se que o 

devedor foi devidamente intimado para se manifestar sobre a penhora de 

ID. 9886450, porém quedou-se inerte (ID. 11634512), razão porque defiro 

a expedição de alvará em favor do credor para saque dos valores 

penhorados, na forma requerida na petição de ID. 11779735. Ato contínuo, 

havendo renitência do devedor em pagar ou garantir a dívida em 

discussão, e sobrevindo pedido expresso do credor de realização de 

penhora on line, de dinheiro, respeitada a ordem de gradação fixada no 

art. 835, I do CPC, defiro o pedido de bloqueio e constrição de 

valores/créditos pertencentes ao executado e que se encontrem 

depositados/aplicados em instituições financeiras, via sistema BACENJUD, 

observando-se as normas esculpidas na CNGC para essa espécie de 

penhora judicial. Sendo exitosa a tentativa de constrição, expeça-se 

mandado de intimação do devedor. Em sendo infrutífera a penhora 

realizada, intime-se o credor para que requeira o que de direito, no prazo 

de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do feito. Providências 

necessárias. Juína/MT, 7 de maio de 2018. FABIO PETENGILL Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000597-98.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

R R BERNARDO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO OAB - MT21923/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO RIOS DE MIRANDA (EXECUTADO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerida, na pessoa de 

seu advogado, acerca da audiência de conciliação designada para o dia 

01/02/2019 às 14h50min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010084-41.2015.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON ANTONIO DA SILVA RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO FRANCISCO SOARES OAB - MT0012999A (ADVOGADO(A))

JANAINA BRAGA DE ALMEIDA GUARIENTI OAB - MT0013701A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIACAO JUINA LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO GOMES SILVA FILHO OAB - MT0012036A-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA SENTENÇA Processo n.: 

8010084-41.2015.8.11.0025 Embargante: Edson Antonio da Silva Ramos 

Embargado: Viação Juína Ltda. – EPP Vistos, etc. Trata-se de recurso de 

embargos de declaração manejados em face de sentença que extinguiu a 

ação em comento, pela ausência das partes ao ato processual instrutório, 

nos termos do que preconiza o art. 51 da Lei dos Juizados Especiais. 

Afirma o recorrente que a premissa em que se baseou o édito sentencial é 

falsa, porque, ao reverso do que considerou o juízo, inexistiu intimação 

regular das partes para comparecimento ao ato e por conseguinte elas 

não podem ser tidas por ausentes ou contumazes, posto que não houve 

ciência regular e formal da data da audiência designada. É o que importava 

relatar. FUNDAMENTO E DECIDO A questão recorrida é de singela solução, 

na medida em que, compulsando os registros de movimentação 

processual lançados no sistema eletrônico, afere-se que, de fato, como 

afirmado pelo recorrente, não obstante tenha o sistema considerado que a 

decisão de id. 15270366 tivesse sido publicizada no diário eletrônico isso 

não aconteceu, porque inexiste data de registro da intimação e tampouco 

há anotação de quando o prazo teria se iniciado (na linguagem do PJe, 

data de registro da ciência pelas partes do ato publicizado). Sendo assim, 

amolda-se a situação processual ao que doutrina e jurisprudência 

alcunharam de “erro de premissa” e que veio a ser positivado no NCPC 

como hipótese de cabimento dos aclaratórios (art. 1.022, III), baseando-se 

na ideia de que a falsa percepção sobre um fato processual inquinaria a 

validade da conclusão julgadora, autorizando a correção via embargos 

declaratórios. Nesse diapasão: “Processual civil. Embargos de declaração 

no agravo regimental no recurso especial. Execução fiscal. Art. 20, §§ 3.º 

e 4.º, do CPC. Redução de honorários. Excepcionalidade. Erro de fato. 

Premissa fática equivocada. 1. A jurisprudência desta Corte admite o 

acolhimento de embargos declaratórios, com efeitos infringentes, para a 

correção de erro de fato, quando este constitua premissa fática 

equivocada sobre a qual se erigiu o acórdão impugnado” (Superior 

Tribunal de Justiça, 2.ª Turma, EDcl no AgRg no REsp 1.407.546/RN, 

Relator: Min. Og Fernandes). Dito isso, analisando a questão recorrida, 

forçoso se faz reconhecer que no ato regulatório do funcionamento do 

Processo Judicial Eletrônico no âmbito da 1ª e 2ª Instâncias da Justiça 

Comum Estadual (Resolução TJ-MT/TP n° 03/2018), há previsão expressa 

de que até que seja implantado o sistema de intimação próprio dos 

processos eletrônicos, as comunicações processuais válidas são aquelas 

publicadas no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) (art. 64), e como isso não 

aconteceu na hipótese, há mesmo de se reformar o entendimento anterior 

e anular a sentença extintiva, possibilitando a dilação probatória não 

realizada por falha do sistema judiciário. Assim, conheço dos embargos e 

dou-lhes provimento para, reconhecendo o erro de premissa fática no 

caso em tela, anular a sentença extintiva e determinar a retomada da 

marcha processual, redesignando a instrução processual para o dia 

21/01/2019, às 13h30m, devendo as partes apresentarem-se ao ato 

acompanhadas das provas que porventura pretendam produzir, pena de 

preclusão desta faculdade processual. Publicado no próprio sistema 

eletrônico. Juína/MT, 06 de dezembro de 2018. FABIO PETENGILL Juiz de 

Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001225-87.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO POSTO M5 LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ZANDONA OAB - MT0016829A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO VICTOR DA SILVA PAZ (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, para se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, tendo em 

vista a certidão negativa do Senhor Oficial de Justiça ID. 15520374.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000118-71.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA ROZ DOS SANTOS CASTANHARO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON JOSE FRANCO OAB - MT0006188A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ceres Bilate Baracat OAB - MT12869/O (ADVOGADO(A))

ERIK JUNIOR NEVES BARACAT OAB - MT0018525A (ADVOGADO(A))

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, para apresentar Contrarrazões no prazo de 10 (dez) dias.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 23499 Nr: 5385-32.2004.811.0025

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERNESTO FRANCIS ARANTES PENTEADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARISTEU GOUSAVE DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: INAÍTA GOMES RIBEIRO SOARES 

CARVALHO ARNOLD - OAB:7.928/MT, MARCOS ARNOLD - OAB:7682, 

MILTON TAMURA - OAB:10.447

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARNO OSTWALD - 

OAB:4686/O

 Tem o presente a finlidade de intimar o autor, na pessoa de seu 

advogado, para esclarecer no prazo de 10 dias se ainda possui interesse 

processual na execução da ordem judicial em comento e caso seja 

positiva sua resposta, deposite desde logo o valor da diligência judicial 

para que o meirinho, acompanhado ou não da força policial, faça estudo 

completo da área em que se deve realizar a reintegração, descreva 

eventuais ocupantes, circunstanciando o panorama fático do local, a fim 

de que se possa aferir se é mesmo necessária a intervenção da PMMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 24120 Nr: 543-43.2003.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NESTOR AFONSO DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCIDES OLIANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSWALDO LOPES DE SOUZA - 

OAB:3.682-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MATEUS DOS SANTOS - 

OAB:15177/MT

 Tem o presente a finalidade de intimar a parte Exequente, na pessoa de 

seu advogado, para que se manifeste quanto a Decisão prolatada nos 

autos a qual defiriu o pedido formulado pela mesma, no sentido de adotar 

as providências necessárias para o cumprimento do mandado de penhora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 24021 Nr: 408-70.1999.811.0025

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO JUAREZ TATSCH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARTEFATOS DE MADEIRA ROMELANDIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNO OSTWALD - OAB:4686/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tem o presente a finalidade de intimar a parte Exequente, na pessoa de 

seu advogado, para se manifestar quanto a devolução de Carta Precatória 

com Certidão positiva do Sr. Oficial de justiça, bem como para que informe 

se a parte executada entregou ao exequente os bens adjudicados às 

238/239.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 52073 Nr: 4949-97.2009.811.0025

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUFINA URBINA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DO VALE 

JURUENA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUELINE DE ANGELO 

NASCIMENTO - OAB:13427-O/MT, SELMA PINTO DE ARRUDA 

GUIMARÃES - OAB:3749-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANAÍNA BRAGA DE ALMEIDA 

- OAB:13.701/MT

 Autos n°: 4949-97.2009.811.0025 - Código 52073

Exequente: Rufina Urbina da Silva

Executado: Cooperativa de Crédito Rural do Vale do Juruena Ltda

V I S T O S,

 Cuida-se de pedido de cumprimento de sentença apresentado pela parte 

vencedora na ação de conhecimento e cujos cálculos estão 

discriminados, razão porque, determino a intimação da executada para 

cumprir voluntariamente a sentença no prazo de 15 dias, sob pena de, 

quedando-se inerte, incidir multa e honorários no percentual de 10% sobre 

o montante da condenação (CPC, art. 523, §1º).

Caso devedora não efetue, no prazo legal o depósito do montante 

discriminado, deverá a credora apresentar cálculo atualizado do débito 

acrescido da multa e dos honorários citados anteriormente, em 

continuidade, e a requerimento da credora, expedir-se-á mandado de 

penhora e avaliação, que recairá sobre tantos bens quanto os 

necessários para garantir a dívida.

Efetivada a penhora, poderá a executada apresentar impugnação (CPC, 

art. 525), que não terá efeito suspensivo (CPC, art. 525, §6º), bem como 

somente poderão ser aduzidas em defesa as matérias delineadas nos 

incisos do art. 525, §1º do Código de Processo Civil.

Sem prejuízo, proceda-se a conversão da ação para cumprimento de 

sentença.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Juína/MT, 8 de outubro de 2018.

FABIO PETENGILL

Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010091-04.2013.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ELIADIA CRISTINA GONCALVES DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON JOSE FRANCO OAB - MT0006188A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI/BRASIL TELECOM S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

8010091-04.2013.8.11.0025 EXEQUENTE: ELIADIA CRISTINA GONCALVES 

DOS SANTOS EXECUTADO: OI/BRASIL TELECOM S.A VISTOS. Trata-se 

de ação declaratória de inexistência de débito c/c reparação por danos 

morais, em fase de cumprimento de sentença. Consoante teor da decisão 

prolatada nos autos do processo nº 0203711-65.2016.8.19.0001, da 7ª 

Vara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro/RJ, em foi decretada a 

recuperação judicial da devedora OI S/A (antiga denominação da Brasil 

Telecom S/A), em Assembleia Geral de Credores realizada em 19/12/2017, 

foram definidos os trâmites a serem adotados para excussão de créditos 

concursais (fato gerador constituído antes de 20/06/2016) e créditos 

extraconcursais (fato gerador constituído após de 20/06/2016), nos 

processos que as empresas do Grupo OI/TELEMAR foram parte. Nesses 

moldes, considerando que o título executivo judicial objeto do presente 

cumprimento de sentença foi constituído em 01/03/2017 – data do trânsito 

em julgado da sentença condenatória (Id. 5761346), se adequando à 

hipótese de crédito extraconcursal, oficie-se ao Juízo da Recuperação 
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Judicial comunicando a necessidade de pagamento do crédito indicado na 

petição de Id. 5761351. Cumprida a determinação anterior, aguarde-se em 

suspensão a comunicação do adimplemento do débito pelo devedor. 

Oportunamente, tornem os autos conclusos para deliberações. Sem 

prejuízo, registre-se nos cadastros dos autos que o presente processo 

está tramitando em fase de cumprimento de sentença. Às providências. 

Juína/MT, 10 de dezembro de 2018. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010116-80.2014.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO SILVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLI CRISTINI PANAS HELATCZUK OAB - MT0015515A-O 

(ADVOGADO(A))

EDER HERMES OAB - MT0016727A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

8010116-80.2014.8.11.0025 EXEQUENTE: CLAUDIO SILVEIRA 

EXECUTADO: OI S/A VISTOS. Trata-se de ação declaratória de 

inexistência de débito c/c reparação por danos morais, em fase de 

cumprimento de sentença. Consoante teor da decisão prolatada nos autos 

do processo nº 0203711-65.2016.8.19.0001, da 7ª Vara Empresarial da 

Comarca do Rio de Janeiro/RJ, em foi decretada a recuperação judicial da 

devedora OI S/A (antiga denominação da Brasil Telecom S/A), em 

Assembleia Geral de Credores realizada em 19/12/2017, foram definidos 

os trâmites a serem adotados para excussão de créditos concursais (fato 

gerador constituído antes de 20/06/2016) e créditos extraconcursais (fato 

gerador constituído após de 20/06/2016), nos processos que as 

empresas do Grupo OI/TELEMAR foram parte. Nesses moldes, 

considerando que o título executivo judicial objeto do presente 

cumprimento de sentença foi constituído em 08/02/2017 – data do trânsito 

em julgado da sentença condenatória (Id. 5761580), se adequando à 

hipótese de crédito extraconcursal, oficie-se ao Juízo da Recuperação 

Judicial comunicando a necessidade de pagamento do crédito indicado na 

petição de Id. 14738142. Cumprida a determinação anterior, aguarde-se 

em suspensão a comunicação do adimplemento do débito pelo devedor. 

Oportunamente, tornem os autos conclusos para deliberações. Sem 

prejuízo, registre-se nos cadastros dos autos que o presente processo 

está tramitando em fase de cumprimento de sentença. Às providências. 

Juína/MT, 10 de dezembro de 2018. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010164-05.2015.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

VALENTIM BIANCHIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JARBAS ANTONIO DIAS OAB - MT0007842A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

8010164-05.2015.8.11.0025 REQUERENTE: VALENTIM BIANCHIM 

REQUERIDO: OI MÓVEL S/A VISTOS. Trata-se de ação declaratória de 

inexistência de débito c/c reparação por danos morais, em fase de 

cumprimento de sentença. Consoante teor da decisão prolatada nos autos 

do processo nº 0203711-65.2016.8.19.0001, da 7ª Vara Empresarial da 

Comarca do Rio de Janeiro/RJ, em foi decretada a recuperação judicial da 

devedora OI S/A (antiga denominação da Brasil Telecom S/A), em 

Assembleia Geral de Credores realizada em 19/12/2017, foram definidos 

os trâmites a serem adotados para excussão de créditos concursais (fato 

gerador constituído antes de 20/06/2016) e créditos extraconcursais (fato 

gerador constituído após de 20/06/2016), nos processos que as 

empresas do Grupo OI/TELEMAR foram parte. Nesses moldes, 

considerando que o título executivo judicial objeto do presente 

cumprimento de sentença foi constituído em 16/05/2017 – data do trânsito 

em julgado da sentença condenatória (Id. 7257664), se adequando à 

hipótese de crédito extraconcursal, oficie-se ao Juízo da Recuperação 

Judicial comunicando a necessidade de pagamento do crédito indicado na 

petição de Id. 13474758. Cumprida a determinação anterior, aguarde-se 

em suspensão a comunicação do adimplemento do débito pelo devedor. 

Oportunamente, tornem os autos conclusos para deliberações. Sem 

prejuízo, registre-se nos cadastros dos autos que o presente processo 

está tramitando em fase de cumprimento de sentença. Às providências. 

Juína/MT, 10 de dezembro de 2018. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010205-06.2014.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ELZA OLIVEIRA SILVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Aline Cristina Machado Flores OAB - MT16370/O-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO(A))

ELADIO MIRANDA LIMA OAB - RJ0086235A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

8010205-06.2014.8.11.0025 REQUERENTE: ELZA OLIVEIRA SILVEIRA 

REQUERIDO: OI S/A VISTOS. Trata-se de ação declaratória de inexistência 

de débito c/c reparação por danos morais, em fase de cumprimento de 

sentença. Consoante teor da decisão prolatada nos autos do processo nº 

0203711-65.2016.8.19.0001, da 7ª Vara Empresarial da Comarca do Rio 

de Janeiro/RJ, em foi decretada a recuperação judicial da devedora OI S/A 

(antiga denominação da Brasil Telecom S/A), em Assembleia Geral de 

Credores realizada em 19/12/2017, foram definidos os trâmites a serem 

adotados para excussão de créditos concursais (fato gerador constituído 

antes de 20/06/2016) e créditos extraconcursais (fato gerador constituído 

após de 20/06/2016), nos processos que as empresas do Grupo 

OI/TELEMAR foram parte. Nesses moldes, considerando que o título 

executivo judicial objeto do presente cumprimento de sentença foi 

constituído em 16/05/2017 – data do trânsito em julgado da sentença 

condenatória (Id. 7256398), se adequando à hipótese de crédito 

extraconcursal, oficie-se ao Juízo da Recuperação Judicial comunicando a 

necessidade de pagamento do crédito indicado na petição de Id. 7986573. 

Cumprida a determinação anterior, aguarde-se em suspensão a 

comunicação do adimplemento do débito pelo devedor. Oportunamente, 

tornem os autos conclusos para deliberações. Sem prejuízo, registre-se 

nos cadastros dos autos que o presente processo está tramitando em 

fase de cumprimento de sentença. Às providências. Juína/MT, 10 de 

dezembro de 2018. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010363-61.2014.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA HELENA FLIZIKOWSKI SOARES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELI FELBER OAB - MT0010623A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

8010363-61.2014.8.11.0025 EXEQUENTE: MARIA HELENA FLIZIKOWSKI 

SOARES EXECUTADO: OI S/A VISTOS. Trata-se de ação declaratória de 

inexistência de débito c/c reparação por danos morais, em fase de 
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cumprimento de sentença. Consoante teor da decisão prolatada nos autos 

do processo nº 0203711-65.2016.8.19.0001, da 7ª Vara Empresarial da 

Comarca do Rio de Janeiro/RJ, em foi decretada a recuperação judicial da 

devedora OI S/A (antiga denominação da Brasil Telecom S/A), em 

Assembleia Geral de Credores realizada em 19/12/2017, foram definidos 

os trâmites a serem adotados para excussão de créditos concursais (fato 

gerador constituído antes de 20/06/2016) e créditos extraconcursais (fato 

gerador constituído após de 20/06/2016), nos processos que as 

empresas do Grupo OI/TELEMAR foram parte. Nesses moldes, 

considerando que o título executivo judicial objeto do presente 

cumprimento de sentença foi constituído em 08/03/2017 – data do trânsito 

em julgado da sentença condenatória (Id. 5761616), se adequando à 

hipótese de crédito extraconcursal, oficie-se ao Juízo da Recuperação 

Judicial comunicando a necessidade de pagamento do crédito indicado na 

petição de Id. 6714420. Cumprida a determinação anterior, aguarde-se em 

suspensão a comunicação do adimplemento do débito pelo devedor. 

Oportunamente, tornem os autos conclusos para deliberações. Sem 

prejuízo, registre-se nos cadastros dos autos que o presente processo 

está tramitando em fase de cumprimento de sentença. Às providências. 

Juína/MT, 10 de dezembro de 2018. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010373-08.2014.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FERNANDES FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEY DE LOS SANTOS REPISO OAB - RS0016165A (ADVOGADO(A))

RAFAEL GIL SILVA OAB - MT20303/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

8010373-08.2014.8.11.0025 REQUERENTE: JOSE FERNANDES FILHO 

REQUERIDO: OI S.A VISTOS. Trata-se de ação declaratória de inexistência 

de débito c/c reparação por danos morais, em fase de cumprimento de 

sentença. Consoante teor da decisão prolatada nos autos do processo nº 

0203711-65.2016.8.19.0001, da 7ª Vara Empresarial da Comarca do Rio 

de Janeiro/RJ, em foi decretada a recuperação judicial da devedora OI S/A 

(antiga denominação da Brasil Telecom S/A), em Assembleia Geral de 

Credores realizada em 19/12/2017, foram definidos os trâmites a serem 

adotados para excussão de créditos concursais (fato gerador constituído 

antes de 20/06/2016) e créditos extraconcursais (fato gerador constituído 

após de 20/06/2016), nos processos que as empresas do Grupo 

OI/TELEMAR foram parte. Nesses moldes, considerando que o título 

executivo judicial objeto do presente cumprimento de sentença foi 

constituído em 08/03/2017 – data do trânsito em julgado da sentença 

condenatória (Id. 5761616), se adequando à hipótese de crédito 

extraconcursal, oficie-se ao Juízo da Recuperação Judicial comunicando a 

necessidade de pagamento do crédito indicado na petição de Id. 1911460. 

Cumprida a determinação anterior, aguarde-se em suspensão a 

comunicação do adimplemento do débito pelo devedor. Oportunamente, 

tornem os autos conclusos para deliberações. Sem prejuízo, registre-se 

nos cadastros dos autos que o presente processo está tramitando em 

fase de cumprimento de sentença. Às providências. Juína/MT, 10 de 

dezembro de 2018. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010421-98.2013.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON KUHN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CONCEICAO SOUSA OAB - MT0012214A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO(A))

ELADIO MIRANDA LIMA OAB - RJ0086235A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

8010421-98.2013.8.11.0025 REQUERENTE: ADILSON KUHN REQUERIDO: 

OI MÓVEL S/A VISTOS. Trata-se de ação declaratória de inexistência de 

débito c/c reparação por danos morais, em fase de cumprimento de 

sentença. Consoante teor da decisão prolatada nos autos do processo nº 

0203711-65.2016.8.19.0001, da 7ª Vara Empresarial da Comarca do Rio 

de Janeiro/RJ, em foi decretada a recuperação judicial da devedora OI S/A 

(antiga denominação da Brasil Telecom S/A), em Assembleia Geral de 

Credores realizada em 19/12/2017, foram definidos os trâmites a serem 

adotados para excussão de créditos concursais (fato gerador constituído 

antes de 20/06/2016) e créditos extraconcursais (fato gerador constituído 

após de 20/06/2016), nos processos que as empresas do Grupo 

OI/TELEMAR foram parte. Nesses moldes, considerando que o título 

executivo judicial objeto do presente cumprimento de sentença foi 

constituído em 03/04/2017 – data do trânsito em julgado da sentença 

condenatória (Id. 6743783), se adequando à hipótese de crédito 

extraconcursal, oficie-se ao Juízo da Recuperação Judicial comunicando a 

necessidade de pagamento do crédito indicado na petição de Id. 

13956794. Cumprida a determinação anterior, aguarde-se em suspensão a 

comunicação do adimplemento do débito pelo devedor. Oportunamente, 

tornem os autos conclusos para deliberações. Sem prejuízo, registre-se 

nos cadastros dos autos que o presente processo está tramitando em 

fase de cumprimento de sentença. Às providências. Juína/MT, 10 de 

dezembro de 2018. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010488-63.2013.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ELZA PEREIRA QUESSADA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDER HERMES OAB - MT0016727A (ADVOGADO(A))

KELLI CRISTINI PANAS HELATCZUK OAB - MT0015515A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

8010488-63.2013.8.11.0025 EXEQUENTE: ELZA PEREIRA QUESSADA 

EXECUTADO: OI S/A VISTOS. Trata-se de ação declaratória de 

inexistência de débito c/c reparação por danos morais, em fase de 

cumprimento de sentença. Consoante teor da decisão prolatada nos autos 

do processo nº 0203711-65.2016.8.19.0001, da 7ª Vara Empresarial da 

Comarca do Rio de Janeiro/RJ, em foi decretada a recuperação judicial da 

devedora OI S/A (antiga denominação da Brasil Telecom S/A), em 

Assembleia Geral de Credores realizada em 19/12/2017, foram definidos 

os trâmites a serem adotados para excussão de créditos concursais (fato 

gerador constituído antes de 20/06/2016) e créditos extraconcursais (fato 

gerador constituído após de 20/06/2016), nos processos que as 

empresas do Grupo OI/TELEMAR foram parte. Nesses moldes, 

considerando que o título executivo judicial objeto do presente 

cumprimento de sentença foi constituído em 12/04/2017 – data do trânsito 

em julgado da sentença condenatória (Id. 6157800), se adequando à 

hipótese de crédito extraconcursal, oficie-se ao Juízo da Recuperação 

Judicial comunicando a necessidade de pagamento do crédito indicado na 

petição de Id. 6764977. Cumprida a determinação anterior, aguarde-se em 

suspensão a comunicação do adimplemento do débito pelo devedor. 

Oportunamente, tornem os autos conclusos para deliberações. Sem 

prejuízo, registre-se nos cadastros dos autos que o presente processo 

está tramitando em fase de cumprimento de sentença. Às providências. 

Juína/MT, 10 de dezembro de 2018. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010514-61.2013.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

CLEVERSON SILVA SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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RODRIGO SIMAO DO NASCIMENTO OAB - MT0016919A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

8010514-61.2013.8.11.0025 REQUERENTE: CLEVERSON SILVA SOARES 

REQUERIDO: OI S.A VISTOS. Consoante teor da decisão prolatada nos 

autos do processo nº 0203711-65.2016.8.19.0001, da 7ª Vara Empresarial 

da Comarca do Rio de Janeiro/RJ, em foi decretada a recuperação judicial 

da devedora OI S/A (antiga denominação da Brasil Telecom S/A), em 

Assembleia Geral de Credores realizada em 19/12/2017, foram definidos 

os trâmites a serem adotados para excussão de créditos concursais (fato 

gerador constituído antes de 20/06/2016) e créditos extraconcursais (fato 

gerador constituído após de 20/06/2016), nos processos que as 

empresas do Grupo OI/TELEMAR foram parte. Nesses moldes, 

considerando que o título executivo judicial objeto do presente 

cumprimento de sentença foi constituído em 03/04/2017 – data do trânsito 

em julgado da sentença condenatória (Id. 6743653), se adequando à 

hipótese de crédito extraconcursal, intime-se o credor para apresentar o 

calculo atualizado do débito, no prazo de 05 dias, e, empós, oficie-se ao 

Juízo da Recuperação Judicial comunicando a necessidade de pagamento 

do crédito indicado. Cumprida a determinação anterior, aguarde-se em 

suspensão a comunicação do adimplemento do débito pelo devedor. 

Oportunamente, tornem os autos conclusos para deliberações. Sem 

prejuízo, registre-se nos cadastros dos autos que o presente processo 

está tramitando em fase de cumprimento de sentença. Às providências. 

Juína/MT, 10 de dezembro de 2018. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010132-63.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA ROHR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELI FELBER OAB - MT0010623A (ADVOGADO(A))

Aline Cristina Machado Flores OAB - MT16370/O-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERALDO ROQUE JAKUBOSKI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

8010132-63.2016.8.11.0025 REQUERENTE: ANA MARIA ROHR 

REQUERIDO: GERALDO ROQUE JAKUBOSKI Vistos etc. Pelo que se extrai 

da petição de Id. 13948629, a partilha dos bens do espólio de Albano 

Geraldo Frantz foi realizada extrajudicialmente, o que significa dizer que a 

figura jurídica do espólio e a sua capacidade de representação não mais 

existe, não podendo mais demandar em juízo, ativa ou passivamente. 

Nesses moldes, a fim de possibilitar o prosseguimento do feito, determino 

a inclusão dos demais herdeiros do de cujus, no polo ativo da lide, no 

prazo impreterível de 15 (quinze) dias. Com ou sem manifestação, 

certifique-se e voltem os autos conclusos. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. Às providências. Juína-MT, 10 de 

dezembro de 2018 Fabio Petengill Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010427-42.2012.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ARIDES RODRIGUES LEMES JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA SIMIONATTO OAB - MT14577/O (ADVOGADO(A))

JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO OAB - MT0013427A-A 

(ADVOGADO(A))

André Ryodi Nogami OAB - MT0014926A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS FABIANO PERES SALES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIO LEMOS GIL OAB - MT0014933A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

8010427-42.2012.8.11.0025 EXEQUENTE: ARIDES RODRIGUES LEMES 

JUNIOR EXECUTADO: MARCOS FABIANO PERES SALES VISTOS. 

Realizada pesquisa por meio do sistema Renajud para tentativa de 

localização de bens passíveis de contrição em nome do devedor, 

constatou-se que sobre os bens encontrados perdura gravame de 

alienação fiduciária, sendo inviável sua penhora, eis não pertencente ao 

executado, que é apenas seu possuidor, com responsabilidade de 

depositários, mas à instituição financeira fiduciária. Doutra banda, é 

possível a constrição executiva dos direitos do executado sobre o veículo, 

nos termos do artigo 11, VIII, da Lei das Execuções Fiscais (Lei nº 

6.830/80). Nesse sentido, já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça: 

O bem sujeito à alienação fiduciária não pode ser penhorado em execução 

fiscal enquanto devedor o fiduciante, visto que aquele bem não lhe 

pertence. Trata-se, portanto, de mero possuidor sujeito à responsabilidade 

dos depositários. Porém nada obsta a constrição dos direitos que lhe 

advêm do contrato, pois o art. 11, VIII, da Lei n. 6.830/1980 (Lei de 

Execuções Fiscais) permite a constrição de direitos e ações. Precedentes 

citados: REsp 795.635-PB, DJ 7/8/2006; REsp 679.821-DF, DJ 17/12/2004, 

e REsp 260.880-RS, DJ 12/2/2001. REsp 910.207-MG, Rel. Min. Castro 

Meira, julgado em 9/10/2007. Desta feita, lavre-se termo de penhora dos 

direitos do executado sobre os veículos indicados no extrato do RENAJD 

de ID. 1893043, e, nos termos do artigo 525, do NCPC, intime-se a 

executada para, querendo, se manifestar acerca do ato de constrição, no 

prazo 15 dias. No mesmo prazo, deverá a parte executada informar para 

qual instituição financeira o veículo foi alienado, sob pena de incidência de 

multa por prática de ato atentatório à dignidade da justiça, a qual, desde já, 

fixo na ordem de 5% do valor da execução, que se mostra consentânea à 

repressão de eventual comportamento externado pelo executado e que 

somente incidirá se ele não cumprir a determinação judicial ou não 

esclarecer acerca da impossibilidade de fazê-lo. Transcorrido o prazo 

retro, dê-se vistas ao exequente. Às providências. Juína/MT, 10 de 

dezembro de 2018. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010085-94.2013.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

NELSI KARLING FELBER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELI FELBER OAB - MT0010623A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

8010085-94.2013.8.11.0025 EXEQUENTE: NELSI KARLING FELBER 

EXECUTADO: OI S.A VISTOS. Consoante teor da decisão prolatada nos 

autos do processo nº 0203711-65.2016.8.19.0001, da 7ª Vara Empresarial 

da Comarca do Rio de Janeiro/RJ, em foi decretada a recuperação judicial 

da devedora OI S/A (antiga denominação da Brasil Telecom S/A), em 

Assembleia Geral de Credores realizada em 19/12/2017, foram definidos 

os trâmites a serem adotados para excussão de créditos concursais (fato 

gerador constituído antes de 20/06/2016) e créditos extraconcursais (fato 

gerador constituído após de 20/06/2016), nos processos que as 

empresas do Grupo OI/TELEMAR foram parte. Nesses moldes, 

considerando que o título executivo judicial objeto do presente 

cumprimento de sentença foi constituído no ano de 2014 – quando ocorreu 

o trânsito em julgado da sentença condenatória, se adequando à hipótese 

de crédito concursal, determino a expedição de certidão de crédito em 

favor do exequente em relação ao valor indicado na petição de ID. 

1896818, devendo o credor habilitar seu crédito nos autos da 

recuperação judicial para pagamento na forma do Plano de Recuperação 

Judicial. Cumprida a determinação anterior, por ser impossível o 

prosseguimento desta ação perante este juizado, com fulcro no artigo 51, 
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II da Lei 9099/95, JULGO EXTINTO, os presentes autos sem julgamento do 

mérito. Promova-se a transferência do valor bloqueado no ID. 1896830 em 

favor da parte executada. Após o transito em julgado da sentença, 

arquivem-se os presentes autos. Às providências. Juína/MT, 10 de 

dezembro de 2018. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010371-72.2013.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZI PINHEIRO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Aline Cristina Machado Flores OAB - MT16370/O-A (ADVOGADO(A))

DANIELI FELBER OAB - MT0010623A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

8010371-72.2013.8.11.0025 EXEQUENTE: NEUZI PINHEIRO DA SILVA 

EXECUTADO: OI S/A VISTOS. Consoante teor da decisão prolatada nos 

autos do processo nº 0203711-65.2016.8.19.0001, da 7ª Vara Empresarial 

da Comarca do Rio de Janeiro/RJ, em foi decretada a recuperação judicial 

da devedora OI S/A (antiga denominação da Brasil Telecom S/A), em 

Assembleia Geral de Credores realizada em 19/12/2017, foram definidos 

os trâmites a serem adotados para excussão de créditos concursais (fato 

gerador constituído antes de 20/06/2016) e créditos extraconcursais (fato 

gerador constituído após de 20/06/2016), nos processos que as 

empresas do Grupo OI/TELEMAR foram parte. Nesses moldes, 

considerando que o título executivo judicial objeto do presente 

cumprimento de sentença foi constituído em 01/09/2015 – data do trânsito 

em julgado da sentença condenatória (ID. 1900442), se adequando à 

hipótese de crédito concursal, determino a expedição de certidão de 

crédito em favor do exequente em relação ao valor indicado na petição de 

ID. 1900444, devendo o credor habilitar seu crédito nos autos da 

recuperação judicial para pagamento na forma do Plano de Recuperação 

Judicial. Cumprida a determinação anterior, por ser impossível o 

prosseguimento desta ação perante este juizado, com fulcro no artigo 51, 

II da Lei 9099/95, JULGO EXTINTO, os presentes autos sem julgamento do 

mérito. Após o transito em julgado da sentença, arquivem-se os presentes 

autos Às providências. Juína/MT, 10 de dezembro de 2018. FABIO 

PETENGILL Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010414-72.2014.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUSA SILVA SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES OAB - MT0003749A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

8010414-72.2014.8.11.0025 EXEQUENTE: CLEUSA SILVA SANTOS 

EXECUTADO: OI S/A VISTOS. Dispensado o relatório nos termos do artigo 

38 da Lei 9.099/95. Diretamente ao ponto, conforme se dessume da 

análise dos documentos carreados aos autos, verifica-se que a parte 

devedora quitou integralmente o débito exequendo, bem como o credor 

postulou pelo levantamento dos valores depositados em Juízo. Por tais 

razões, em face do adimplemento do executado, a extinção do feito é 

medida impositiva. Ante o exposto e por tudo que dos autos consta, 

JULGO E DECLARO extinto o processo COM JULGAMENTO DO MÉRITO, o 

que faço com arrimo nos termos do artigo 924, inciso II, do Novo Código de 

Processo Civil. Por fim, DETERMINO a expedição de alvará em favor do 

credor para levantamento do valor depositado no ID nº 1912471, nos 

moldes requeridos na petição de ID. 1998394. Oportunamente, 

certifique-se o transito em julgado desta decisão, realizando a escrivania 

as anotações e baixa de estilo para arquivamento do feito, consoante 

dispõe o Provimento n. 20/2007/CGJ-MT. Às providências. Juína/MT, 10 de 

dezembro de 2018. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8020006-09.2015.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE FELIPPE ARRUDA SALLES - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANE SANTIN RODRIGUES OAB - MT0004206A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE DA SILVA GOMES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

8020006-09.2015.8.11.0025 REQUERENTE: ANDRE FELIPPE ARRUDA 

SALLES - ME REQUERIDO: ALEXANDRE DA SILVA GOMES Vistos, 

Cuida-se de ação de cobrança manejada por microempresa, regularmente 

cadastrada no SIMPLES como detentora das prerrogativas legais de 

tratamento diferenciado, como consagrado pelos arts. 170, IX e 179 da 

Constituição da República, que valendo-se do permissivo inserto no art. 74 

da Lei Complementar nº 123/2006 (Estatuto das MicroEmpresas), ajuizou a 

presente demanda no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, já que a 

norma suso mencionada se destina a facilitar/desburocratizar o acesso ao 

judiciário à empresas individuais e de pequeno porte econômico. Ocorre 

que ao se compulsar de modo mais atento e diligente pelo sistema 

eletrônico de processamento de autos (PJE), descobre-se que estão, 

atualmente, em trâmite nos Juizados Especiais Cíveis impressionantes 34 

ações de cobrança ajuizadas pela empresa ora demandante, as quais 

versam sobre contrato de prestação de serviços educacionais, revelando 

uma litigiosidade incomum para este tipo de comércio. Se não bastasse, a 

empresa litiga com toda essa avidez sob o rito definido na Lei n. 9.099/95, 

sem observar minimamente os requisitos necessários para a legitima 

utilização do procedimento por pessoas jurídicas. Digo isso porque basta 

uma passada de olhos pela trinta e poucas ações, para se constatar que 

a empresa se limita a juntar a certidão de inscrição e regularidade junto ao 

SIMPLES, bem como a comprovação de seu enquadramento tributário 

como ME, respectivamente, deixando de observar as seguintes normas 

esculpidas nos Enunciados 135[1] e 141[2] do FONAJE, que exigem para a 

comprovação da legitimidade das sociedades microempresárias no polo 

ativo das ações processadas pelo rito sumaríssimo que (i) seja 

apresentado comprovante da qualificação tributária atualizada da 

sociedade; (ii) seja acostado ao pedido inicial o documento fiscal que se 

refere ao negócio jurídico objeto da demanda; (iii) sejam as sociedades 

empresarias representadas, em todos atos processuais, inclusive 

audiência, pelo empresário individual ou seu sócio dirigente. Vale dizer: a 

pretexto de usar da prerrogativa legal de figurar como autora em ações 

sujeitas ao rito especial dos Juizados Especiais, a mencionada pessoa 

jurídica desfigurou a finalidade da norma e passou a usar da gratuidade 

genérica das ações do rito sumaríssimo, como um balcão de protestos, 

cobranças e recuperações de créditos, com a larga vantagem de não se 

ter de recolher custas judiciais para isso. O que é sintomático e essencial 

ficar claro é que o rito criado pela lei especial tem finalidade bastante 

distinta da buscada pela demandante, que se valendo de sua qualificação 

tributaria inicial, abusa do direito de propor ações sob o pálio da 

gratuidade, ignorando todas as demais características e exigências que a 

legislação criou para que pessoas jurídicas residissem em juízo como 

autoras nos JEC´s. Em nenhuma audiência de conciliação compareceu o 

empresário individual; na maioria das ações não se junta o documento 

fiscal que aparelha a pretensão; em nenhuma demanda há prova da 

qualificação tributária atualizada da empresa, nem tampouco 

demonstração de faturamento que justifique a autointitulada condição de 

microempresa; em demanda alguma juntou-se prova de recolhimento de 

tributos estaduais/municipais incidentes sobre as operações em 

discussão, nem tampouco a situação de regularidade fiscal junto a essas 

duas Fazendas Públicas, e mesmo assim, é um dos litigantes de maior 

incidência e atividade nos juizados especiais é, exatamente, a empresa em 

comento. Em excelente digressão sobre a finalidade dos Juizados 
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Especiais e seu desvirtuamento crescente, o Desembargador 

sul-mato-grossense, Rêmolo Letteriello, assinala: “O desvirtuamento do 

principal objetivo da justiça do cidadão, que sempre foi o de dirimir 

conflitos existentes entre pessoas físicas hipossuficientes, pela via da 

conciliação ou através de um procedimento absolutamente oral, simples, 

informal, célere e gratuito, iniciou-se com a edição da Lei 9.841/99 

(Estatuto da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte) que conferiu 

às microempresas, pessoas jurídicas, legitimidade para proporem ações 

nos juizados especiais cíveis. A Lei complementar 123/06 (art. 89) 

revogou expressamente a Lei 9.841/99 e nada obstante manter a 

legitimidade ativa das microempresas nos juizados, ampliou a deturpação 

do escopo da instituição, estendendo tal legitimidade também às empresas 

de pequeno porte (artigo 74). (...) Essas leis, a par de ferir de morte a 

própria razão da lei de pequenas causas, transformaram os juizados em 

ativos "balcões de cobrança", requintados instrumentos de pressão de 

empresários, empresas e sociedades, algumas, como as microempresas, 

de considerável expressão econômico-financeira (receita bruta anual 

inferior ou igual a R$ 240 mil – artigo 3°, inciso I, da LC 123), outras, como 

as de pequeno porte, de altíssimo faturamento (renda bruta igual ou 

inferior a R$ 2,4 milhões – inciso II). Tais empresas e organizações, sem 

despender um centavo sequer, passaram a se valer dos juizados para o 

recebimento dos seus créditos e acerto dos seus negócios, muitas vezes 

acionando aqueles que deveriam ser os destinatários dessa justiça 

especializada, ou seja, pequenos comerciantes, modestos prestadores de 

serviços, microempreendedores, carentes jurisdicionados, muitos deles 

titulares de direitos patrimoniais de inexpressivo valor. (...) No Mato 

Grosso do Sul, as prateleiras do cartório do antigo Juizado das 

Microempresas da Capital (felizmente extinto), eram organizadas com a 

nominação das empresas-autoras, parecendo que ali se achava instalado 

o “Departamento de Cobrança” dessas firmas que, como tantas outras 

existentes no país podem, perfeitamente, suportar os custos das 

demandas, contratar advogados, sofrer com as formalidades do processo 

e com a morosidade da Justiça, enfim, enfrentar, sem angústia, as 

barreiras profundas arrostadas por cidadãos carentes de recursos de 

toda ordem. (...) O festejado Cândido Rangel Dinamarco, escrevendo 

sobre "O processo nos Juizados das Pequenas Causas", observou que 

"O Juizado é instituído como tribunal do cidadão e em princípio não visa 

oferecer soluções a problemas de empresas ou mesmo associações, mas 

ao indivíduo enquanto tal" ("Juizado Especial de Pequenas Causas", p. 

126, Ed. 1985 - RT). Esse pensamento não destoava da Exposição de 

Motivos da revogada Lei 7.244/84, que registrava que "O Juizado Especial 

de Pequenas Causas objetiva, especialmente, a defesa de direitos do 

cidadão, pessoa física, motivo pelo qual somente este pode ser parte ativa 

no respectivo processo. As pessoas jurídicas têm legitimidade exclusiva 

no pólo passivo da relação processual" (n.16)...” (Franca Decadência, 

J u i z a d o s  E s p e c i a i s  e s t ã o  e m  f l a g r a n t e  d e c l í n i o , 

www.conjur.com.br/2011-jul). Não se está aqui a substituir o legislador, 

que a seu modo e atendendo a conveniências que julgou adequadas, 

promoveu a alteração da norma para ampliar o rol de demandantes ativos 

perante os Juizados Especiais, mas sim a demonstrar que caso queira 

litigar sob o rito sumaríssimo, deve a microempresa comprovar sua 

situação jurídico-tributária atualizada perante o Fisco federal, estadual e 

municipal, e pretendendo discutir negócio jurídico ajustado com seus 

clientes, demonstrar a emissão do documento fiscal correspondente ao 

negócio em debate, e os respectivos recolhimentos, e, por fim, devem se 

portar em juízo como pequena sociedade que é (ou se diz ser), isto é, 

atuando no polo ativo pessoalmente o que a empresa aqui enfocada 

obedeceu ou atendeu minimamente, e se pretende realizar suas 

cobranças em juízo, que o faça sob o rito ordinário, recolhendo custas e 

dispensando-se das exigências documentais que o rito mais simplificado 

comporta para qualificação da parte autora. Sendo assim, JULGO EXTINTA 

A PRESENTE AÇÃO, sem resolver seu mérito, com fulcro nos art. 51, IV, 

c/c. art. 8º, II da Lei n. 9.099/95 e do art. 74 da L.C. n. 123/06. Oficie-se ao 

Juízo deprecado solicitando a devolução da missiva expedida, 

independentemente de cumprimento. Sem custas nem honorários, na 

forma dos arts. 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Intimem-se e, transitada em 

julgado, arquive-se. Às providências. FABIO PETENGILL Juiz de Direito. [1] 

“O acesso da microempresa ou empresa de pequeno porte no sistema dos 

juizados especiais depende da comprovação de sua qualificação tributária 

atualizada e documento fiscal referente ao negócio jurídico objeto da 

demanda” (XXVII Encontro – Palmas/TO). [2] “A microempresa e a empresa 

de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive 

em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente” (XXVIII 

Encontro – Salvador/BA).

Comarca de Mirassol D'Oeste

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000706-23.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

DILMA NADIR RAMOS KOPP (REQUERENTE)

ADRIANA KOPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFFERSON LUIS FERNANDES BEATO OAB - MT0003057A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALFONS JOHAN KOPP (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

LUIS RICARDO KOPP (HERDEIRO)

ACACIA EMARA KOPP (HERDEIRO)

A. A. K. (HERDEIRO)

AULUS LUIZ SANTOS DE SALLES GRACA OAB - PR70444 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1000706-23.2018.8.11.0011. 

REQUERENTE: DILMA NADIR RAMOS KOPP, ADRIANA KOPP 

INVENTARIADO: ALFONS JOHAN KOPP Vistos. INTIMEM-SE os herdeiros, 

via seus patronos, para manifestarem acerca da prestação de contas 

apresentada, no prazo de 15 (quinze) dias. Em seguida, AO Ministério 

Público para emissão de parecer, em igual prazo. No mais, AGUARDE-SE o 

retorno das missivas com a avaliação dos bens do espólio. Após, 

CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D´Oeste/MT, 6 

de dezembro de 2018. Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001787-07.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEIA MENDONCA SCATOLIN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (RÉU)

 

Vistos. Cuida-se de “Ação de Aposentadoria por Invalidez com Pedido de 

Tutela Antecipada” proposta por Lucineia Mendonça Scatolin contra o 

Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ambos devidamente 

qualificados nos autos. A inicial veio instruída com os documentos de id nº 

16630465/16630472. Os autos vieram conclusos. De pronto, em que pese 

a nova sistemática trazida pelo Novo Código de Processo Civil de 2015, 

deixo de designar sessão de tentativa de mediação/conciliação no 

presente feito nos termos do art. 334 do CPC, em razão de discutir o 

reconhecimento de direito indisponível, passando a analisar os requisitos 

para recebimento da exordial. Pois bem. RECEBO a inicial, uma vez que 

estão presentes os requisitos dos artigos 319 e 320 ambos do Código de 

Processo Civil e DEFIRO o pedido de justiça gratuita. Por perseguir a parte 

autora tutela especifica consistente em obrigação de fazer, os efeitos da 

pretendida antecipação são regidos pelo disposto no artigo 300 do NCPC, 

que deverá ser concedida toda vez que, cumulativamente, ocorrer: (a) 

relevância do fundamento em que se baseia o pedido (fumus boni iuris); 

(b) justificado receio de ineficácia do provimento final (periculum in mora). 

Assim, em que pesem as argumentações constantes na exordial, nota-se 

que a pretensão da parte autora está desamparada dos pressupostos 

autorizadores da concessão da tutela antecipada neste estágio 

processual. Afinal, o conjunto probatório até então produzido não é 

suficiente para o deferimento da tutela almejada, mormente quanto ao 

preenchimento dos requisitos exigidos para o estabelecimento do 

benefício pretendido. O raciocínio ora desenvolvido provém da atual 

corrente jurisprudencial que, sobre o assunto, tem trazido o seguinte 

posicionamento: “PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. ANTECIPAÇÃO 

DE TUTELA. REQUISITOS CONFIGURADOS. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO 
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DE AMPARO ASSISTENCIAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE 

FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO PROVIDO.1. "A Constituição não exige que a decisão seja 

extensamente fundamentada. O que se exige é que o juiz ou o tribunal dê 

as razões do seu convencimento" (STF, AgReg no AI 162.089-8/DF). 

Preliminar rejeitada.Constituição AI 162.089-2. A antecipação de tutela 

somente poderá ser concedida quando, existindo prova inequívoca, se 

convença o Juiz da verossimilhança da alegação e ocorrer fundado receio 

de dano irreparável ou de difícil reparação ou ficar caracterizado abuso 

do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório do réu (art. 273, I e 

II, do CPC).273IIICPC3. Não configurados os pressupostos legais que 

autorizam a antecipação de tutela, devido à falta de perícia médica oficial, 

bem como de estudo social, merece reparo a r. decisão que deferiu o 

pedido.4. Agravo a que se dá provimento.(TRF1 31881 MG 

0031881-49.2008.4.01.0000, Relator:DESEMBARGADORA FEDERAL 

ÂNGELA MARIA CATÃO ALVES, Data de Julgamento: 29/03/2010, 

PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: e-DJF1 p.204 de 04/05/2010)”. 

(Negritos Acrescidos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. 

BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS 

NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DA TUTELA.I - Não restaram evidenciados 

elementos suficientes a demonstrar a verossimilhança das alegações.II - 

Os documentos juntados indicam que o autor, nascido em 02/10/1953, é 

portador de diabete mellitus, hipertensão arterial e coronariopatia.III - O 

agravo não foi instruído com documentos que demonstrem a situação de 

miserabilidade, requisito essencial à concessão do amparo.IV- Cabe à 

parte autora o ônus de provar o alegado, produzindo as provas que 

entender pertinentes perante o Magistrado a quo, que poderá ainda 

determinar a realização de perícia médica e de estudo social, fornecendo 

subsídios à formação de sua convicção.V - O pedido de antecipação da 

tutela de mérito poderá ser reapreciado em qualquer fase do processo.VI - 

A g r a v o  i m p r o v i d o .  ( T R F 3  1 2 5 4 4  S P 

001254478.2012.4.03.0000,Relator:DESEMBARGADORA FEDERAL 

MARIANINA GALANTE, Data de Julgamento: 27/08/2012, OITAVA 

TURMA)”. (Negritos Acrescidos) Em suma, a parte autora não forneceu 

elementos suficientes para convencer esta Magistrada quanto às 

alegações esposadas na inicial, visto que, a despeito de alegar ter 

qualidade de segurado aportando aos autos contribuições em id nº 

16630471, não comprovara, ainda que sumariamente, a alegada 

incapacidade, tendo em vista que os atestados médicos trazidos 

encontram-se desatualizados ou já expirados. Assim, restam algumas 

provas imprescindíveis para o restabelecimento do beneficio pretendido. 

Diante do exposto, INDEFIRO a tutela antecipada e, caso os autos apontem 

um cenário diferente, certamente o pleito será revisto. NOMEIO perito Dr. 

Luiz Carlos Pieroni, portador do CRM nº 5330, que servirá 

independentemente de compromisso, razão por que FIXO os honorários 

em R$ 600,00 (seiscentos reais). Observando que a perícia deverá ser 

agendada pela Secretaria de Vara. Após, INTIME-SE a parte acerca da 

perícia agendada, quando poderá, no prazo de 05 (cinco) dias, indicar 

quesitos e assistente técnico (cuja intimação pessoal é dispensável), se 

ainda não indicados. CITE-SE a Autarquia demandada para, no prazo legal, 

responder aos termos da inicial, e, INTIME-SE para apresentar os quesitos 

para a perícia médica. Apresentada contestação, INTIME-SE a autora para, 

querendo, impugná-la no prazo legal. ENCAMINHEM-SE os quesitos. 

Apresentado o resultado da perícia, INTIMEM-SE as partes para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, manifestarem nos autos. Após a realização da perícia, 

nada requerido pelas partes, REQUISITE-SE pagamento junto ao Diretor do 

Foro da Seção Judiciária de Mato Grosso (anexando cópia da presente 

nomeação), conforme o “ANEXO I” da Resolução n° 541/2007 do CJF. 

OFICIE-SE à APS de Mirassol D’Oeste-MT para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, encaminhe informações constantes do CNIS acerca da 

parte autora e, se casada ou em união estável, do respectivo 

cônjuge/convivente, para o que deverá a Secretaria de Vara encaminhar 

os dados incrustados nos autos. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Mirassol 

D’Oeste/MT, 23 de novembro de 2018. (Assinado Digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001789-74.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

FATIMA APARECIDA CONTARDI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (RÉU)

 

Vistos. Cuida-se de “Ação de Concessão de Beneficio de Amparo 

Assistencial ao Portador de Deficiência Incapacidade com Pedido de 

Antecipação de Tutela” proposta por FATIMA APARECIDA CONTARDI, 

contra o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ambos devidamente 

qualificados nos autos, alegando em resumo, que é portador de 

deficiência, não havendo como prover renda necessária ao seu sustento 

e de sua família, razão pela qual pleiteia o benefício de prestação 

continuada. A inicial veio instruída com os documentos de id nº 16630486/ 

16630594. Os autos vieram conclusos. De pronto, em que pese a nova 

sistemática trazida pelo Novo Código de Processo Civil de 2015, deixo de 

designar sessão de tentativa de mediação/conciliação no presente feito 

nos termos do art. 334 do CPC, em razão de discutir o reconhecimento de 

direito indisponível, passando a analisar os requisitos para recebimento da 

exordial. Pois bem. RECEBO a inicial, uma vez que estão presentes os 

requisitos dos artigos 319 e 320 ambos do Código de Processo Civil e 

DEFIRO o pedido de justiça gratuita. Por perseguir a parte autora tutela 

especifica consistente em obrigação de fazer, os efeitos da pretendida 

antecipação são regidos pelo disposto no artigo 300 do NCPC, que deverá 

ser concedida toda vez que, cumulativamente, ocorrer: (a) relevância do 

fundamento em que se baseia o pedido (fumus boni iuris); (b) justificado 

receio de ineficácia do provimento final (periculum in mora). Assim, em que 

pesem as argumentações constantes na exordial, nota-se que a 

pretensão da parte autora está desamparada dos pressupostos 

autorizadores da concessão da tutela antecipada neste estágio 

processual. Explico. O conjunto probatório até então produzido não é 

suficiente para o deferimento da tutela almejada, mormente quanto ao 

preenchimento dos requisitos exigidos para o estabelecimento do 

benefício pretendido, uma vez que a concessão do Amparo Assistencial 

ao Deficiente prescinde da comprovação, ainda que por meio de indícios 

na atual fase processual, da hipossuficiência econômica e da deficiência, 

o que nos autos não restou convalidado. O raciocínio ora desenvolvido 

provém da atual corrente jurisprudencial que, sobre o assunto, tem trazido 

o seguinte posicionamento: “PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS CONFIGURADOS. CONCESSÃO 

DO BENEFÍCIO DE AMPARO ASSISTENCIAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA 

DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO PROVIDO.1. "A Constituição não exige que a decisão seja 

extensamente fundamentada. O que se exige é que o juiz ou o tribunal dê 

as razões do seu convencimento" (STF, AgReg no AI 162.089-8/DF). 

Preliminar rejeitada.Constituição AI 162.089-2. A antecipação de tutela 

somente poderá ser concedida quando, existindo prova inequívoca, se 

convença o Juiz da verossimilhança da alegação e ocorrer fundado receio 

de dano irreparável ou de difícil reparação ou ficar caracterizado abuso 

do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório do réu (art. 273, I e 

II, do CPC).273IIICPC3. Não configurados os pressupostos legais que 

autorizam a antecipação de tutela, devido à falta de perícia médica oficial, 

bem como de estudo social, merece reparo a r. decisão que deferiu o 

pedido.4. Agravo a que se dá provimento.(TRF1 31881 MG 

0031881-49.2008.4.01.0000, Relator:DESEMBARGADORA FEDERAL 

ÂNGELA MARIA CATÃO ALVES, Data de Julgamento: 29/03/2010, 

PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: e-DJF1 p.204 de 04/05/2010)”. 

(Negritos Acrescidos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. 

BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS 

NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DA TUTELA.I - Não restaram evidenciados 

elementos suficientes a demonstrar a verossimilhança das alegações.II - 

Os documentos juntados indicam que o autor, nascido em 02/10/1953, é 

portador de diabete mellitus, hipertensão arterial e coronariopatia.III - O 

agravo não foi instruído com documentos que demonstrem a situação de 

miserabilidade, requisito essencial à concessão do amparo.IV- Cabe à 

parte autora o ônus de provar o alegado, produzindo as provas que 

entender pertinentes perante o Magistrado a quo, que poderá ainda 

determinar a realização de perícia médica e de estudo social, fornecendo 

subsídios à formação de sua convicção.V - O pedido de antecipação da 

tutela de mérito poderá ser reapreciado em qualquer fase do processo.VI - 

A g r a v o  i m p r o v i d o .  ( T R F 3  1 2 5 4 4  S P 

001254478.2012.4.03.0000,Relator:DESEMBARGADORA FEDERAL 

MARIANINA GALANTE, Data de Julgamento: 27/08/2012, OITAVA 

TURMA)”. (Negritos Acrescidos) Em suma, a parte autora não forneceu 

elementos suficientes para convencer esta Magistrada quanto às 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039412/12/2018 Página 528 de 855



alegações esposadas na inicial, visto que, embora traga aos autos indícios 

da incapacidade alegada por meio dos atestados médicos, não consta 

prova equivalente à hipossuficiência necessária à concessão do amparo 

pretendido, necessitando assim o feito de maior dilação probatória. Diante 

do exposto, INDEFIRO a tutela antecipada e, caso os autos apontem um 

cenário diferente, certamente o pleito será revisto. NOMEIO perito Dr. Luiz 

Carlos Pieroni, portador do CRM nº 5330, que servirá independentemente 

de compromisso, razão por que FIXO os honorários em R$ 600,00 

(seiscentos reais). Observando que a perícia deverá ser agendada pela 

Secretaria de Vara. Após, INTIME-SE a parte acerca da perícia agendada, 

quando poderá, no prazo de 05 (cinco) dias, indicar quesitos e assistente 

técnico (cuja intimação pessoal é dispensável), se ainda não indicados. 

CITE-SE a Autarquia demandada para, no prazo legal, responder aos 

termos da inicial, e, INTIME-SE para apresentar os quesitos para a perícia 

médica. Apresentada contestação, INTIME-SE a autora para, querendo, 

impugná-la no prazo legal. Como quesitos do Juízo, o expert deverá 

responder: 1. O (a) periciando (a) apresenta deficiência física ou mental? 

2. Qual ou quais? 3. O (a) periciando (a) encontra-se incapacitado para 

todo e qualquer tipo de trabalho, ou seja, é incapaz de prover ao próprio 

sustento? (Quesito dispensado em caso de menor de 16 anos – art. 4º, § 

2º, Decreto 6.214/07). 4. A incapacidade para o trabalho é permanente? 

Há prognóstico de reversão? Cabe reabilitação? (Quesito dispensado em 

caso de menor de 16 anos – art. 4º, § 2º, Decreto 6.214/07). 5. Sendo 

portador de alguma doença, é possível estimar as datas prováveis do 

início e do término? 6. O grau de incapacidade da autora e parcial ou total? 

A incapacidade e temporária ou permanente? 7. A parte autora necessita 

de intervenção cirúrgica? Aportando o estudo social aos autos, DIGAM as 

partes, no prazo de 15 (quinze) dias. ENCAMINHEM-SE os quesitos. No 

mesmo passo, NOTIFIQUE-SE o Assistente Social, para que proceda ao 

estudo social na residência da autora, devendo verificar se a autora 

preenche os requisitos do art. 20 e seus dispositivos, da Lei 8.742/93. 

Apresentado o resultado da perícia e o laudo psicossocial, INTIMEM-SE as 

partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestarem nos autos. Após a 

realização da perícia, nada requerido pelas partes, REQUISITE-SE 

pagamento junto ao Diretor do Foro da Seção Judiciária de Mato Grosso 

(anexando cópia da presente nomeação), conforme o “ANEXO I” da 

Resolução n° 541/2007 do CJF. OFICIE-SE à APS de Mirassol D’Oeste-MT 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, encaminhe informações 

constantes do CNIS acerca da parte autora e, se casada ou em união 

estável, do respectivo cônjuge/convivente, para o que deverá a Secretaria 

de Vara encaminhar os dados incrustados nos autos. Por fim, 

CONCLUSOS. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Mirassol D’Oeste/MT, 23 de 

novembro de 2018. (Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. 

Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001770-68.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGOS PEREIRA DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CEZAR MASSAM NICHOLS OAB - MT11270/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40 (RÉU)

 

Vistos. Cuida-se de “Ação de Aposentadoria por Idade Rural com Pedido 

de Tutela Antecipada” proposta por Domingos Pereira de Almeida contra o 

Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ambos devidamente 

qualificados nos autos. A inicial veio instruída com os documentos de id nº 

16578024/16578550. Os autos vieram conclusos. De pronto, em que pese 

a nova sistemática trazida pelo Novo Código de Processo Civil de 2015, 

deixo de designar sessão de tentativa de mediação/conciliação no 

presente feito nos termos do art. 334 do CPC, em razão de discutir o 

reconhecimento de direito indisponível, passando a analisar os requisitos 

para recebimento da exordial. Pois bem. RECEBO a inicial, uma vez que 

estão presentes os requisitos dos artigos 319 e 320 ambos do Código de 

Processo Civil e DEFIRO o pedido de justiça gratuita. Por perseguir a parte 

autora tutela especifica consistente em obrigação de fazer, os efeitos da 

pretendida antecipação são regidos pelo disposto no artigo 300 do NCPC, 

que deverá ser concedida toda vez que, cumulativamente, ocorrer: (a) 

relevância do fundamento em que se baseia o pedido (fumus boni iuris); 

(b) justificado receio de ineficácia do provimento final (periculum in mora). 

Assim, em que pesem as argumentações constantes na exordial, nota-se 

que a pretensão da parte autora está desamparada dos pressupostos 

autorizadores da concessão da tutela antecipada neste estágio 

processual. Afinal, o conjunto probatório até então produzido não é 

suficiente para o deferimento da tutela almejada, mormente quanto ao 

preenchimento dos requisitos exigidos para o estabelecimento do 

benefício pretendido. O raciocínio ora desenvolvido provém da atual 

corrente jurisprudencial que, sobre o assunto, tem trazido o seguinte 

posicionamento: "Ementa: PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA 

TEMPO DE SERVIÇO RURAL E URBANO. EXISTÊNCIA DE INÍCIO 

RAZOÁVEL DE PROVA MATERIAL. CONFIRMAÇÃO POR PROVA 

TESTEMUNHAL IDÔNEA. 1. Para a comprovação de tempo de serviço a lei 

exige início razoável de prova material, complementada por prova 

testemunhal, conforme prescreve o art. 55, § 3º, da Lei nº 8.213/91, c/c o 

teor das Súmulas nºs 27, do TRF/1ª Região, e 149, do STJ. 2. No caso dos 

autos, comprovado o tempo de serviço rural, por início razoável de prova 

material, corroborada por prova testemunhal, atende-se, assim, aos 

requisitos exigidos pelo art. 55, § 3º, da Lei nº 8.213/91, que regula as 

condições em que deve ser averbado o tempo de serviço. 3. Atendidas as 

condições exigidas por lei, outra solução não há senão reconhecer a 

aposentadoria por tempo de serviço pleiteada pelo autor. 4. Apelação 

improvida[1]". (negritou-se) "Ementa: ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL 

CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RURÍCOLA.TUTELA ANTECIPADA. 

RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES. FALTA DE PROVA 

TESTEMUNHAL.1. A prova do recolhimento de contribuições, no que tange 

ao tempo de atividade rural antes do início de vigência da Lei 8.213, de 

1991, quando não eram elas exigíveis, não se faz necessária para fins de 

Regime Geral de Previdência, justificando-se a prova do recolhimento de 

contribuições para contagem recíproca, ou seja, quando se postula 

benefício no serviço público. Esse foi o entendimento do STF ao julgar a 

ADIN 1664-0. 2. O trabalhador rural tem garantida aposentadoria por idade 

no valor de um salário mínimo, independentemente do recolhimento de 

contribuições. 3. A presença, tão-somente, de início razoável de prova 

material não é suficiente para reconhecer tempo de serviço de atividade 

rural, sendo essencial a prova testemunhal, pois a prova documental, na 

imensa maioria dos casos, comprova, apenas, a qualidade de trabalhador 

rural, mas não prova o período trabalhado. No caso dos autos, deve-se 

proceder à oitiva de testemunha, de maneira que comprove o trabalho 

rural da autora. 4. Agravo de instrumento improvido[2]". (negritou-se) Em 

suma, a parte autora não forneceu elementos suficientes para convencer 

esta Magistrada quanto às alegações esposadas na inicial, mesmo 

porque, é necessária a comprovação por provas testemunhais. Diante do 

exposto, INDEFIRO a tutela antecipada, valendo salientar que a presente 

decisão calca-se na provisoriedade e, caso os autos apontem um cenário 

diferente, certamente o pleito será revisto. CITE-SE para apresentar 

resposta no prazo legal, com as advertências de praxe. POSTERGO a 

designação da solenidade para após a formação do contraditório. 

OFICIE-SE à APS de Mirassol D’Oeste-MT para que, no prazo de 

15(quinze) dias, encaminhe informações constantes do CNIS acerca da 

parte autora e, se casada ou em união estável, do respectivo 

cônjuge/convivente, para o que deverá a Secretaria de Vara encaminhar 

os dados incrustados nos autos. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Mirassol 

D’Oeste/MT, 22 de novembro de 2018. (Assinado Digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito [1] Processo AC 

1997.01.00.001744-8/MG; APELAÇÃO CIVEL,Relator JUIZ FEDERAL 

CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDAO (CONV.), Órgão Julgador: 

SEGUNDA TURMA SUPLEMENTAR, Publicação 08/09/2005 DJ p.35 Data da 

Decisão 10/08/2005, Decisão A Turma, por unanimidade, negou 

provimento à apelação. [2] Processo AG 2002.01.00.040377-1/MG; 

AGRAVO DE INSTRUMENTO, Relator DESEMBARGADOR FEDERAL 

TOURINHO NETO. Órgão Julgador SEGUNDA TURMA. Publicação 

11/06/2003 DJ p.37, Data da Decisão 26/05/2003, Decisão: A Turma, por 

unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento. Participaram do 

julgamento os Exmos. Srs. DESEMBARGADORES FEDERAIS CARLOS 

MOREIRA ALVES e JUÍZA FEDERAL CONVOCADA DANIELE MARANHÃO 

COSTA CALIXTO.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001782-82.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINA ALVES BRUM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ABDEL MAJID EGERT NAFAL NETO OAB - MT18932/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (RÉU)
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Vistos. De pronto, em que pese a nova sistemática trazida pelo Novo 

Código de Processo Civil de 2015, deixo de designar sessão de tentativa 

de mediação/conciliação no presente feito nos termos do art. 334 do CPC, 

em razão da manifestação da Procuradoria Geral do Estado de Mato 

Grosso no ofício circular 003/GPG/PGE/2016, evitando-se onerosidade 

desnecessária, devido ao prolongamento excessivo do processo, 

opondo-se à eficácia do novo diploma processual civil. RECEBO a inicial, 

eis que em consonância com os ditames legais e DEFIRO o pedido de 

justiça gratuita, revogando a qualquer tempo. CITE-SE para apresentar 

resposta no prazo legal, com as advertências de praxe. POSTERGO a 

designação da solenidade para após a formação do contraditório. 

OFICIE-SE à APS de Mirassol D’Oeste-MT para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, encaminhe informações constantes do CNIS acerca da 

parte autora e, se casada ou em união estável, do respectivo 

cônjuge/convivente, bem como de seus genitores, para o que deverá a 

Secretaria de Vara encaminhar os dados incrustados nos autos. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D´Oeste - MT, 23 

de novembro de 2018. (Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. 

F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001926-56.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON CARLOS FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILSON CARLOS FERREIRA OAB - MT0014391A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DO MATO GROSSO - FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO 

GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1001926-56.2018.8.11.0011. 

EXEQUENTE: GILSON CARLOS FERREIRA EXECUTADO: ESTADO DO 

MATO GROSSO - FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO GROSSO 

Vistos. Cuida-se de AÇÃO EXECUTIVA DE TÍTULO JUDICIAL ajuizada por 

GILSON CARLOS FERREIRA em face da FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO 

DE MATO GROSSO, cujo valor da causa atribuído ao processo pela parte 

autora foi de R$ 1.793,02 (um mil setecentos e noventa e três reais e dois 

centavos). As Leis nº 10.259/2001 (art. 3º, § 3º) e 12.153/2009 (art. 2º, § 

4º) dispõem que no foro (comarca) onde estiver instalado Juizado 

Especial Fazendário, a sua competência é absoluta, com exceção aos 

casos previstos no §1º do art. 2º, quais sejam: I - as ações de mandado 

de segurança, de desapropriação, divisão e demarcação, populares, por 

improbidade administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre 

direitos ou interesses difusos e coletivos; II – as causas sobre bens 

imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e 

fundações públicas a eles vinculadas; III – as causas que tenham como 

objeto a impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos 

civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares. O Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, por sua vez, por meio da Resolução n. 

004/2014/TP, atribuiu aos Juizados Especiais Cíveis e da Fazenda Pública 

a competência para processar e julgar causas cujo valor seja no máximo 

de 60 (sessenta) salários mínimos. Referido posicionamento passou a ser 

adotado somente agora, ante o decurso do prazo previsto no art. 23 da 

Lei 12.153/2009 e tendo vista que com a implantação do Processo Judicial 

Eletrônico - PJE nesta Comarca como único sistema de processamento de 

informações e prática de atos processuais, em substituição do Sistema 

Projudi, obviamente com a observância da ressalva prevista pelo art. 2º, 

da Portaria 396/2018-PRES, a tramitação do processo naquele Juízo terá a 

mesma celeridade deste. Compartilhando do entendimento acima exposto: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. Recurso interposto no bojo de 

procedimento comum, cujo valor da causa é inferior a 60 salários mínimos 

e não se enquadra em nenhuma das hipóteses do artigo 2º, §1º, da Lei 

12.153/2009. Desnecessidade de produção de prova pericial complexa. 

Competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública que é 

plena, após o decurso do prazo previsto no art. 23 da Lei 12.153/2009. 

Inteligência do Provimento CSM nº 2.321/2016. Precedentes desta C. 

Câmara e da Câmara Especial. Decisão interlocutória tornada sem efeito, 

com determinação de redistribuição dos autos originários ao Juizado 

Especial da Comarca de Votuporanga, prejudicado o recurso interposto. 

(TJSP, AI 21365628920178260000, 13ª Câmara de Direito Público, Relator 

Spoladore Dominguez, j. 9 de agosto de 2017). APELAÇÃO CÍVEL – VARA 

DA FAZENDA PÚBLICA – VALOR DA CAUSA INFERIOR A SESSENTA 

SALÁRIOS MÍNIMOS – COMPETÊNCAI ABSOLUTA DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA – LEI Nº 12.153/2009. A partir de 23 de 

junho de 2015,os Juizados Especiais da Fazenda Pública ficaram 

investidos de competência plena e absoluta para julgar as causas cíveis 

de que trata a Lei 12.153/09, excetuadas as hipóteses do §1º, art. 2º. 

(TJMG, AC 10000170180285001, 7ª Câmara Cível, Relator Wilson 

Benevides, j. 5 de novembro de 2017). Ante o exposto, DECLINO a 

competência para processar e julgar o presente feito para o Juizado 

Especial da Fazenda Pública desta Comarca, devendo serem tomadas as 

medidas necessária para redistribuição perante referida vara, com a 

urgência que o caso requer. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Mirassol D’Oeste, 

10 de dezembro de 2018. Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001914-42.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

P. C. OCHIUTO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO CEZAR OCHIUTO OAB - MT0008833A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GSX ASSESSORIA E RECUPERACAO DE CREDITO LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

VOLPMANN SEGURANCA ELETRONICA - EIRELI (REQUERIDO)

 

Vistos. Os autos vieram conclusos para análise do pleito de Id 16963015, 

no qual a autora pugna pela remessa dos autos ao Juizado Especial Cível 

em razão do pedido se enquadrar no procedimento previsto na Lei 

9.099/95. Pois bem. Com observância ao princípio da economia 

processual, instrumentalidade das formas e visando evitar o ajuizamento 

de nova demanda por parte da autora, onerando tanto as partes quanto ao 

próprio Judiciário desnecessariamente, bem como ao princípio da primazia 

do mérito, à luz do art. 4º, do CPC[1], tendo em vista ao fim social a que se 

destina a prestação jurisdicional, DEFIRO o pleito de ID 16963015 e 

DETERMINO o envio dos autos para o Juizado Especial desta Comarca, 

devendo serem tomadas as medidas necessária para redistribuição 

perante referida vara. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Mirassol D’Oeste, 10 de 

dezembro de 2018. (Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. 

Lima Juíza de Direito [1] Dessa forma, a fim de dar efetividade ao princípio 

da primazia do mérito o legislador atribuiu ao Magistrado o dever de sanar 

qualquer vício do processo com escopo de privilegiar, sempre que 

p o s s í v e l ,  o  j u l g a m e n t o  d e  m é r i t o . 

(https://processociviloab.jusbrasil.com.br/artigos/470878444/o-principio-da

-primazia-do-julgamento-de-merito-no-novo-codigo-de-processo-civil)

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001915-27.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI SUDOESTE - COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DO OESTE DE 

MATO GROSSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO NEI DOS SANTOS MARTINEZ (REQUERIDO)

FERNANDO ANTONIO MARTINEZ BONIN (REQUERIDO)

F. N. DOS S. MARTINEZ - ME (REQUERIDO)

 

Intimação do Procurador da parte autora para efetuar o pagamento da 

locomoção do Oficial de Justiça, no valor de R$ 125,00 (cento e vinte e 

cinco reais), de acordo com o provimento 07/2017, por meio do site do 

TJMT (emissão de Guias on-line), (campo diligência) para cumprimento do 

mandado de citação, devendo juntar aos autos o comprovante do 

pagamento para posterior cumprimento.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001908-35.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

DULCINEIA RIBEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA OAB - MT0009495A 

(ADVOGADO(A))

LAUDISON MORAES COELHO OAB - MT0019353A (ADVOGADO(A))
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JEANA VALERIA MENDES ALVES OAB - MT0020246A (ADVOGADO(A))

NAJLA MILENA CASTRO DA SILVA OAB - MT13630/O-O 

(ADVOGADO(A))

TAMIRES RODRIGUES PERIN OAB - MT25293/O (ADVOGADO(A))

DAIANE RODRIGUES GOMES COELHO OAB - MT24919/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS CÁCERES (REQUERIDO)

 

Vistos. Cuida-se de “Ação de Aposentadoria por Invalidez com Pedido de 

Tutela Antecipada” proposta por Dulcineia Ribeiro da Silva contra o 

Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ambos devidamente 

qualificados nos autos. A inicial veio instruída com os documentos de id nº 

16957716/16957735. Os autos vieram conclusos. De pronto, em que pese 

a nova sistemática trazida pelo Novo Código de Processo Civil de 2015, 

deixo de designar sessão de tentativa de mediação/conciliação no 

presente feito nos termos do art. 334 do CPC, em razão de discutir o 

reconhecimento de direito indisponível, passando a analisar os requisitos 

para recebimento da exordial. Pois bem. RECEBO a inicial, uma vez que 

estão presentes os requisitos dos artigos 319 e 320 ambos do Código de 

Processo Civil e DEFIRO o pedido de justiça gratuita. Por perseguir a parte 

autora tutela especifica consistente em obrigação de fazer, os efeitos da 

pretendida antecipação são regidos pelo disposto no artigo 300 do NCPC, 

que deverá ser concedida toda vez que, cumulativamente, ocorrer: (a) 

relevância do fundamento em que se baseia o pedido (fumus boni iuris); 

(b) justificado receio de ineficácia do provimento final (periculum in mora). 

Assim, em que pesem as argumentações constantes na exordial, nota-se 

que a pretensão da parte autora está desamparada dos pressupostos 

autorizadores da concessão da tutela antecipada neste estágio 

processual. Afinal, o conjunto probatório até então produzido não é 

suficiente para o deferimento da tutela almejada, mormente quanto ao 

preenchimento dos requisitos exigidos para a manutenção do benefício 

pretendido. O raciocínio ora desenvolvido provém da atual corrente 

jurisprudencial que, sobre o assunto, tem trazido o seguinte 

posicionamento: “PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. ANTECIPAÇÃO 

DE TUTELA. REQUISITOS CONFIGURADOS. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO 

DE AMPARO ASSISTENCIAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE 

FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO PROVIDO.1. "A Constituição não exige que a decisão seja 

extensamente fundamentada. O que se exige é que o juiz ou o tribunal dê 

as razões do seu convencimento" (STF, AgReg no AI 162.089-8/DF). 

Preliminar rejeitada.Constituição AI 162.089-2. A antecipação de tutela 

somente poderá ser concedida quando, existindo prova inequívoca, se 

convença o Juiz da verossimilhança da alegação e ocorrer fundado receio 

de dano irreparável ou de difícil reparação ou ficar caracterizado abuso 

do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório do réu (art. 273, I e 

II, do CPC).273IIICPC3. Não configurados os pressupostos legais que 

autorizam a antecipação de tutela, devido à falta de perícia médica oficial, 

bem como de estudo social, merece reparo a r. decisão que deferiu o 

pedido.4. Agravo a que se dá provimento.(TRF1 31881 MG 

0031881-49.2008.4.01.0000, Relator:DESEMBARGADORA FEDERAL 

ÂNGELA MARIA CATÃO ALVES, Data de Julgamento: 29/03/2010, 

PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: e-DJF1 p.204 de 04/05/2010)”. 

(Negritos Acrescidos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. 

BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS 

NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DA TUTELA.I - Não restaram evidenciados 

elementos suficientes a demonstrar a verossimilhança das alegações.II - 

Os documentos juntados indicam que o autor, nascido em 02/10/1953, é 

portador de diabete mellitus, hipertensão arterial e coronariopatia.III - O 

agravo não foi instruído com documentos que demonstrem a situação de 

miserabilidade, requisito essencial à concessão do amparo.IV- Cabe à 

parte autora o ônus de provar o alegado, produzindo as provas que 

entender pertinentes perante o Magistrado a quo, que poderá ainda 

determinar a realização de perícia médica e de estudo social, fornecendo 

subsídios à formação de sua convicção.V - O pedido de antecipação da 

tutela de mérito poderá ser reapreciado em qualquer fase do processo.VI - 

A g r a v o  i m p r o v i d o .  ( T R F 3  1 2 5 4 4  S P 

001254478.2012.4.03.0000,Relator:DESEMBARGADORA FEDERAL 

MARIANINA GALANTE, Data de Julgamento: 27/08/2012, OITAVA 

TURMA)”. (Negritos Acrescidos) Em suma, a parte autora não forneceu 

elementos suficientes para convencer esta Magistrada quanto às 

alegações esposadas na inicial, visto que, lhe fora concedido benefício 

até novembro de 2019, não havendo como este Juízo com base em 

documentos atuais analisar eventuais condições físicas futuras do autor. 

Ora, se a incapacidade do autor permanecer até novembro de 2019, 

deverá o mesmo fazer prova disso no momento oportuno, não tendo como 

tal afirmação ser feita no presente estágio processual, bem como adentrar 

em percentuais dos valores aplicados. Assim, restam algumas provas 

imprescindíveis para o restabelecimento do beneficio pretendido. Diante do 

exposto, INDEFIRO a tutela antecipada e, caso os autos apontem um 

cenário diferente, certamente o pleito será revisto. NOMEIO perito Dr. Luiz 

Carlos Pieroni, portador do CRM nº 5330, que servirá independentemente 

de compromisso, razão por que FIXO os honorários em R$ 600,00 

(seiscentos reais). Observando que a perícia deverá ser agendada pela 

Secretaria de Vara. Após, INTIME-SE a parte acerca da perícia agendada, 

quando poderá, no prazo de 05 (cinco) dias, indicar quesitos e assistente 

técnico (cuja intimação pessoal é dispensável), se ainda não indicados. 

CITE-SE a Autarquia demandada para, no prazo legal, responder aos 

termos da inicial, e, INTIME-SE para apresentar os quesitos para a perícia 

médica. Apresentada contestação, INTIME-SE a autora para, querendo, 

impugná-la no prazo legal. ENCAMINHEM-SE os quesitos. Apresentado o 

resultado da perícia, INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestarem nos autos. Após a realização da perícia, nada 

requerido pelas partes, REQUISITE-SE pagamento junto ao Diretor do Foro 

da Seção Judiciária de Mato Grosso (anexando cópia da presente 

nomeação), conforme o “ANEXO I” da Resolução n° 541/2007 do CJF. 

OFICIE-SE à APS de Mirassol D’Oeste-MT para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, encaminhe informações constantes do CNIS acerca da 

parte autora e, se casada ou em união estável, do respectivo 

cônjuge/convivente, para o que deverá a Secretaria de Vara encaminhar 

os dados incrustados nos autos. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Mirassol 

D’Oeste/MT, 10 de dezembro de 2018. (Assinado Digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 17609 Nr: 1412-14.2004.811.0011

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GdSS, JdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruna Izabella Ferreira Barbosa 

- OAB:MT0025784O, Ricardo Alexandre Soares Vieira Marques - 

OAB:Promotor

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Helizângela Pouso Gomes - 

OAB:5390

 Vistos.

DEFIRO o pedido de juntada de substabelecimento formulado à fl. 147, a 

fim de determinar a retificação da capa dos autos e sistema Apolo, bem 

como para conceder vista dos autos pelo prazo de 15 (quinze) dias.

Após, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste/MT, 04 de dezembro de 2018.

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 240316 Nr: 3053-17.2016.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marzilia Messias Dezani da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Júlio Cezar Massam Nichols - 

OAB:11.270

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o retorno dos autos do Egrégio Tribunal Federal da 1ª 

Região, INTIMEM-SE as partes para se manifestarem no prazo de 15 

(quinze) dias.

Transcorrido o prazo in albis, ao arquivo provisório.

CUMPRA-SE.
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ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste/MT, 04 de dezembro de 2018.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 236055 Nr: 776-28.2016.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Kassia Regina Evangelista Sampaio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Soldá de 

Lima - OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o retorno dos autos do Egrégio Tribunal Federal da 1ª 

Região, INTIMEM-SE as partes para se manifestarem no prazo de 15 

(quinze) dias.

Transcorrido o prazo in albis, ao arquivo provisório.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste/MT, 04 de dezembro de 2018.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 231964 Nr: 2954-81.2015.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleunice Souza Brito

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o retorno dos autos do Egrégio Tribunal Federal da 1ª 

Região, INTIMEM-SE as partes para se manifestarem no prazo de 15 

(quinze) dias.

Transcorrido o prazo in albis, ao arquivo provisório.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste/MT, 04 de dezembro de 2018.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 231866 Nr: 2885-49.2015.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Lourdes dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Júlio Cezar Massam Nichols - 

OAB:11.270

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o retorno dos autos do Egrégio Tribunal Federal da 1ª 

Região, INTIMEM-SE as partes para se manifestarem no prazo de 15 

(quinze) dias.

Transcorrido o prazo in albis, ao arquivo provisório.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste/MT, 04 de dezembro de 2018.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 231624 Nr: 2744-30.2015.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Matilde Marçal da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Soldá de 

Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o retorno dos autos do Egrégio Tribunal Federal da 1ª 

Região, INTIMEM-SE as partes para se manifestarem no prazo de 15 

(quinze) dias.

Transcorrido o prazo in albis, ao arquivo provisório.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste/MT, 04 de dezembro de 2018.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 210632 Nr: 2119-30.2014.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida Manoel Orlando

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o retorno dos autos do Egrégio Tribunal Federal da 1ª 

Região, INTIMEM-SE as partes para se manifestarem no prazo de 15 

(quinze) dias.

Transcorrido o prazo in albis, ao arquivo provisório.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste/MT, 04 de dezembro de 2018.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 195611 Nr: 3628-30.2013.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joel Pereira de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Alceu Dalle Laste - 

Procurador Federal - OAB:

 Vistos.

Considerando o retorno dos autos do Egrégio Tribunal Federal da 1ª 

Região, INTIMEM-SE as partes para se manifestarem no prazo de 15 

(quinze) dias.

Transcorrido o prazo in albis, ao arquivo provisório.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste/MT, 04 de dezembro de 2018.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 192936 Nr: 3124-24.2013.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Chavier Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o retorno dos autos do Egrégio Tribunal Federal da 1ª 

Região, INTIMEM-SE as partes para se manifestarem no prazo de 15 

(quinze) dias.

Transcorrido o prazo in albis, ao arquivo provisório.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste/MT, 04 de dezembro de 2018.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 259235 Nr: 1536-06.2018.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nei Alexandre Stort, Fátima Máximo Soares, Eliane 

Cristina Araujo, Evanildo Bonfim Dias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Mirassol D'Oeste - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliana Fernandes Sá - 

OAB:16.655

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Correição.

Com o olhar volvido à nova sistemática processual introduzida pelo CPC, 

em que pese o verdadeiro paradoxo criado pelo legislador quanto ao não 

exercício do juízo de admissibilidade pelo juízo a quo e a possibilidade 

excepcional de retratação, ante a interposição do apelo, decido nos 

seguintes termos:

I. Interposto recurso de apelação pela parte autora, intime-se a parte 

recorrida para apresentar contrarrazões no prazo legal de 15 (quinze) 

dias, conforme o art. 1.010, §1º, do CPC.

II. Se apresentada apelação adesiva pela parte recorrida (art. 997, §§ do 

CPC), intime-se a parte contrária para contrarrazões no prazo de 15 

(quinze) dias, nos termos do art. 1.010, §2º, do NCPC.

 III. Caso as contrarrazões do recurso principal ou do adesivo ventilem 

matérias elencadas no art. 1.009, §1º, do CPC, intime-se o recorrente para 

se manifestar sobre elas no prazo de 15 (quinze) dias, conforme o art. 

1.009, §2º, do CPC.

IV. Após as formalidades acima, encaminhem-se os autos ao E. TJMT (art. 

1.009, §3º, do CPC), com as homenagens de estilo, ressaltando-se que o 

juízo de admissibilidade do(s) recurso(s) será efetuado direta e 

integralmente pela Corte ad quem (art. 932 do CPC).

INTIMEM-SE.

 CUMPRA-SE.

Mirassol D’Oeste/MT, 04 de dezembro de 2018.

 Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 246383 Nr: 1326-86.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Thiago Paulino de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Motomagazine Automotores Ltda, Ford Motor 

Company Brasil Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Robson dos Reis Silva - 

OAB:19.991

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celso de Faria Monteiro - 

OAB:138436

 (...)INVERTO o ônus da prova com base no art. 6º, VIII, da Lei n. 8.078/90, 

devido à hipossuficiência da parte autora. Entretanto, cumpre assinalar 

que tal inversão não exime que a parte autora faça em relação aos fatos 

constitutivos de seu direito que estão ao seu alcance - art. 333, I, do 

CPC/NCPC, art. 373, I -, incumbindo à parte adversa provar apenas 

aqueles em que há hipossuficiência de produção pelo consumidor ou 

diante de peculiaridades da causa relacionadas, à impossibilidade ou à 

excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos da regra comum – 

CPC, art. 333/NCPC, art. 373 -, bem como à maior facilidade de obtenção 

da prova do fato contrário.Destaque-se que este juízo se filia ao 

entendimento de que a inversão do ônus da prova não é regra de 

julgamento, mas de procedimento, bem como que não é absoluta, ou seja, 

não exime o beneficiado de juntar aos autos os documentos e produzir 

aquelas provas que estão ao seu alcance e independem da parte 

adversa, que deve trazer aos autos as da existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito do autor – CPC, art. 333, II. Desta feita, 

renove-se a intimação as partes para especificarem as provas que ainda 

pretendam produzir, justificando sua pertinência, sob pena de 

indeferimento.Outrossim, CONSIGNE-SE o prazo de 15 (quinze) dias, 

valendo o silêncio pela inexistência.Com o transcurso do prazo, 

CONCLUSOS para designação de solenidade instrutória ou julgamento 

antecipado.Ademais, DETERMINO ao requerente que manifeste 

expressamente se ainda há interesse em manter a requerida 

Motomagazine Automotores Ltda no polo passivo da presente lide ou se 

desiste quanto a esta, eis que ainda não fora citada da lide. ÀS 

PROVIDÊNCIAS.Mirassol D’Oeste/MT, 7 de dezembro de 2018.Henriqueta 

Fernanda C.A.F. LimaJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 226788 Nr: 109-76.2015.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdelice Siqueira de Aguiar

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o retorno dos autos do Egrégio Tribunal Federal da 1ª 

Região, INTIMEM-SE as partes para se manifestarem no prazo de 15 

(quinze) dias.

Transcorrido o prazo in albis, ao arquivo provisório.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste/MT, 04 de dezembro de 2018.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 101142 Nr: 652-55.2010.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucilena Batista da Silva, Valter Batista da Silva, Gilson 

Batista da Silva, Neusa Sueli da Silva Macedo, Benedita de Fatima da Silva, 

Lucineia Batista da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Soldá de 

Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o retorno dos autos do Egrégio Tribunal Federal da 1ª 

Região, INTIMEM-SE as partes para se manifestarem no prazo de 15 

(quinze) dias.

Transcorrido o prazo in albis, ao arquivo provisório.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste/MT, 04 de dezembro de 2018.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 103713 Nr: 1025-86.2010.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Camilotti Transportes Ltda, Ivana Savariani 

Camilotti, Hideraldo Bruno Camilotti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristina Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13.994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:8184-A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o teor da certidão de fls. 354, INTIME-SE o banco exequente 

para dar regular impulsionamento ao feito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Transcorrido in albis, INTIME-SE pessoalmente para requerer o que é de 

direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento.

Após, CONCLUSOS.

INTIME-SE.

CUMPRA-SE.

 Mirassol D’Oeste-MT, 4 de dezembro de 2018.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 158859 Nr: 1616-77.2012.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Silvoney Batista Anzolin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvoney Batista Anzolin - 

OAB:8122

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056

 Vistos.

Cuida-se de “Ação de Embargos à Execução” proposta por SILVONEY 

BATISTA ANZOLIN, em face de BANCO BRADESCO, todos devidamente 

qualificados nos autos.

 Entre um ato e outro o exequente informou às fls. 245 que houve a 

satisfação integral do débito com o levantamento dos Alvarás de fls. 240 e 

242.

Os autos vieram-me conclusos.

Eis a síntese necessária. Fundamento e decido.

Tendo em vista o petitório acostado pelo exequente às fls.245 

vislumbra-se que o crédito perseguido fora devidamente satisfeito.

 Assim, conclui-se, a toda evidência, inexistir obrigação remanescente, 

sendo a extinção do feito medida que sobressai.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do 

mérito, em face do pagamento integral do débito e cumprimento da 

obrigação, com supedâneo no art. 924, II, do Novo Código de Processo 

Civil.

CONDENO a parte executada ao pagamento de custas e despesas 

processuais, bem como honorários advocatícios no importe de 10% do 

valor do débito, nos termos do art. 85 do CPC.

 Após o trânsito em julgado, levantem-se eventuais penhoras e registros 

lavrados em desfavor do executado, e arquivem-se, com as anotações e 

baixas necessárias.

P.R.I.C.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 4 de dezembro de 2018.

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 150201 Nr: 541-03.2012.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Transportadora Roda Viva Ltda, José Ribeiro 

da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cleber Lemes Almecer - 

OAB:11378/MT, Luciana Joanucci Motti - OAB:7832/ MT, Mauro 

Paulo Galera Mari - OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Gabriel Martins - 

OAB:24343/0, Silvoney Batista Anzolin - OAB:8122/MT

 Vistos.

Considerando o decurso de lapso temporal considerável desde a última 

manifestação que ocorrera às fls. 116/118, INTIME-SE o banco exequente 

para dar regular impulsionamento ao feito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Transcorrido in albis, INTIME-SE pessoalmente para requerer o que é de 

direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento.

Após, CONCLUSOS.

INTIME-SE.

CUMPRA-SE.

 Mirassol D’Oeste-MT, 4 de dezembro de 2018.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 259553 Nr: 1662-56.2018.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosiley Tarcila Victorio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joâo Domingos Iesenco, Dirce Ana Perini 

Iesenco, Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernanda Lucia Oliviera de 

Amorim - OAB:5272

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEFFERSON LUIS FERNANDES 

BEATO - OAB:3057

 Vistos.

Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, INTIMEM-SE as 

partes para especificarem as provas que ainda pretendam produzir, 

justificando sua pertinência, sob pena de indeferimento.

Outrossim, CONSIGNE-SE o prazo de 15 (quinze) dias, valendo o silêncio 

pela inexistência.

Por fim, decorrido o prazo, com ou sem manifestação, façam-me os autos 

CONCLUSOS para saneamento do feito ou julgamento antecipado.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste/MT, 06 de dezembro de 2018.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 258035 Nr: 942-89.2018.811.0011

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Castelão Supermercado Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Aurélio Mestre 

Medeiros - OAB:15.401

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 Vistos.

Analisando o teor do petitório de fls. 49/53-v, tenho que se trata de pedido 

de reconsideração da decisão de fls. 47/47-v.

É certa a inexistência jurídica de “pedido de reconsideração” no 

ordenamento jurídico brasileiro em vigor, figura oriunda do direito 

comparado, inaplicável ao nosso sistema processual.

Para se insurgir contra decisão judicial só há uma via a ser eleita, o 

recurso (afastada, aqui, discussões acerca das ações mandamentais 

constitucionais contra decisões judiciais). Tanto que eventual “pedido de 

reconsideração” não interrompe o prazo recursal, consoante esmagadora 

manifestação dos Tribunais Superiores.

 Todavia, não menos certa é a adoção, nos meios forenses, de tal 

expediente, objetivando a modificação de decisão judicial.

Isto posto, de acordo com as considerações supra, INDEFIRO o pedido de 

reconsideração, mantendo a decisão em voga, tal como foi proferida.

Ademais, cumpra-se na íntegra os termos da decisão de fls. 47/47-v.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Mirassol D’Oeste-MT, 4 de dezembro de 2018.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 253577 Nr: 5020-63.2017.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Castelão Supermercado Ltda - EPP, Argemiro 

Garcia de Oliveira Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039412/12/2018 Página 534 de 855



OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que aos embargos em apenso não fora atribuído efeito 

suspensivo, deve ser dado regular andamento ao presente feito. Desta 

feita, INTIME-SE a parte exequente para requer o que é de direito, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Transcorrido in albis, INTIME-SE pessoalmente para requerer o que é de 

direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento.

Após, CONCLUSOS.

INTIME-SE.

CUMPRA-SE.

Mirassol D’ Oeste - MT, 4 de dezembro de 2018.

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 127148 Nr: 1272-33.2011.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Armelindo Ferraro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Madereira Pereira Nunes Ltda ME, Pedro 

Pereira Nunes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geovani Mendonça de Freitas - 

OAB:11.473-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato César Martins Cunha 

- OAB:12.079

 (...)Diante do exposto, REJEITO A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA oposta, por descumprimento ao art. 525, §4º, do CPC.Uma vez 

preclusa a presente decisão, INTIME-SE a parte exequente para 

apresentar cálculo atualizado do valor devido e requerer o que é de 

direito, no prazo de 15 (quinze) dias.Após, CONCLUSO. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário.ÀS PROVIDÊNCIAS.Mirassol D’Oeste-MT, 7 de 

dezembro de 2018.Henriqueta Fernanda C.A.F. LimaJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 74345 Nr: 1133-52.2009.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Maria Pureza Bueno

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Soldá de 

Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Analisando detidamente o presente feito, verifico que a patrona constituída 

nos autos informou a conta bancária para ser depositado o valor 

levantado. Assim, considerando o pagamento da RPV expedida às 

fls.251/252, DETERMINO o levantamento do valor depositado, observando 

a conta bancária ora informada.

EXPEÇA-SE o competente Alvará.

Com o levantamento do valor, INTIME-SE a requerente para pugnar o que 

de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sendo o silêncio interpretado com 

quitação integral.

Após, devidamente certificado, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 05 de dezembro de 2018.

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 248272 Nr: 2230-09.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisca da Cunha Neves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o retorno dos autos do Egrégio Tribunal Regional Federal da 

1ª Região, INTIMEM-SE as partes para se manifestarem no prazo de 15 

(quinze) dias.

Transcorrido o prazo in albis, ao arquivo provisório.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste/MT, 10 de dezembro de 2018.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 249211 Nr: 2690-93.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Rodrigues Alves Dias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o retorno dos autos do Egrégio Tribunal Regional Federal da 

1ª Região, INTIMEM-SE as partes para se manifestarem no prazo de 15 

(quinze) dias.

Transcorrido o prazo in albis, ao arquivo provisório.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste/MT, 10 de dezembro de 2018.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 251108 Nr: 3595-98.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Braz Moreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o retorno dos autos do Egrégio Tribunal Regional Federal da 

1ª Região, INTIMEM-SE as partes para se manifestarem no prazo de 15 

(quinze) dias.

Transcorrido o prazo in albis, ao arquivo provisório.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste/MT, 10 de dezembro de 2018.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 2895 Nr: 530-96.1997.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCABEL LUCATTO COMÉRCIO DE BEBIDAS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o retorno dos autos do Egrégio Tribunal Regional Federal da 

1ª Região, INTIMEM-SE as partes para se manifestarem no prazo de 15 

(quinze) dias.

Transcorrido o prazo in albis, ao arquivo provisório.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste/MT, 10 de dezembro de 2018.
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Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 216977 Nr: 3152-55.2014.811.0011

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional do Seguro Social

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ednéia Missias dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Batista de Aguiar Filho - 

Procurador Federal - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pedro Ovelar - OAB:6270

 Vistos.

Considerando o retorno dos autos do Egrégio Tribunal Regional Federal da 

1ª Região, INTIMEM-SE as partes para se manifestarem no prazo de 15 

(quinze) dias.

Transcorrido o prazo in albis, ao arquivo provisório.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste/MT, 10 de dezembro de 2018.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 160728 Nr: 1936-30.2012.811.0011

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional do Seguro Social

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiza Leite Soares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danila Alves dos Santos - 

Procuradora Federal - OAB:1493858

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o retorno dos autos do Egrégio Tribunal Regional Federal da 

1ª Região, INTIMEM-SE as partes para se manifestarem no prazo de 15 

(quinze) dias.

Transcorrido o prazo in albis, ao arquivo provisório.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste/MT, 10 de dezembro de 2018.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 247011 Nr: 1625-63.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria do Socorro Silva Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o retorno dos autos do Egrégio Tribunal Regional Federal da 

1ª Região, INTIMEM-SE as partes para se manifestarem no prazo de 15 

(quinze) dias.

Transcorrido o prazo in albis, ao arquivo provisório.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste/MT, 10 de dezembro de 2018.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 246907 Nr: 1568-45.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alcino Ribeiro de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o retorno dos autos do Egrégio Tribunal Regional Federal da 

1ª Região, INTIMEM-SE as partes para se manifestarem no prazo de 15 

(quinze) dias.

Transcorrido o prazo in albis, ao arquivo provisório.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste/MT, 10 de dezembro de 2018.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 242707 Nr: 4219-84.2016.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jose Paulo de Faria da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o retorno dos autos do Egrégio Tribunal Regional Federal da 

1ª Região, INTIMEM-SE as partes para se manifestarem no prazo de 15 

(quinze) dias.

Transcorrido o prazo in albis, ao arquivo provisório.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste/MT, 10 de dezembro de 2018.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 237975 Nr: 1759-27.2016.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Rosa da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o retorno dos autos do Egrégio Tribunal Regional Federal da 

1ª Região, INTIMEM-SE as partes para se manifestarem no prazo de 15 

(quinze) dias.

Transcorrido o prazo in albis, ao arquivo provisório.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste/MT, 10 de dezembro de 2018.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 213583 Nr: 2632-95.2014.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Martins da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Aparecida Alves de 

Oliveira Leite - OAB:3480-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o retorno dos autos do Egrégio Tribunal Regional Federal da 

1ª Região, INTIMEM-SE as partes para se manifestarem no prazo de 15 

(quinze) dias.
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Transcorrido o prazo in albis, ao arquivo provisório.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste/MT, 10 de dezembro de 2018.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 210792 Nr: 2153-05.2014.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Eliete de Andrade Pais

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o retorno dos autos do Egrégio Tribunal Regional Federal da 

1ª Região, INTIMEM-SE as partes para se manifestarem no prazo de 15 

(quinze) dias.

Transcorrido o prazo in albis, ao arquivo provisório.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste/MT, 10 de dezembro de 2018.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 184765 Nr: 1812-13.2013.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gislaine Gaecia Mariano

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o retorno dos autos do Egrégio Tribunal Regional Federal da 

1ª Região, INTIMEM-SE as partes para se manifestarem no prazo de 15 

(quinze) dias.

Transcorrido o prazo in albis, ao arquivo provisório.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste/MT, 10 de dezembro de 2018.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 175131 Nr: 99-03.2013.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Daniel Marcelino da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o retorno dos autos do Egrégio Tribunal Regional Federal da 

1ª Região, INTIMEM-SE as partes para se manifestarem no prazo de 15 

(quinze) dias.

Transcorrido o prazo in albis, ao arquivo provisório.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste/MT, 10 de dezembro de 2018.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 165719 Nr: 2800-68.2012.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida Morais

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o retorno dos autos do Egrégio Tribunal Regional Federal da 

1ª Região, INTIMEM-SE as partes para se manifestarem no prazo de 15 

(quinze) dias.

Transcorrido o prazo in albis, ao arquivo provisório.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste/MT, 10 de dezembro de 2018.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 147159 Nr: 4029-97.2011.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cícero Fernandes Batista

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jobé Barreto de Oliveira - 

OAB:8404

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o retorno dos autos do Egrégio Tribunal Regional Federal da 

1ª Região, INTIMEM-SE as partes para se manifestarem no prazo de 15 

(quinze) dias.

Transcorrido o prazo in albis, ao arquivo provisório.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste/MT, 10 de dezembro de 2018.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 33934 Nr: 4065-47.2008.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geraldo Emilio Carlota

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Soldá de 

Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o retorno dos autos do Egrégio Tribunal Regional Federal da 

1ª Região, INTIMEM-SE as partes para se manifestarem no prazo de 15 

(quinze) dias.

Transcorrido o prazo in albis, ao arquivo provisório.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste/MT, 10 de dezembro de 2018.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 99808 Nr: 509-66.2010.811.0011

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Lourdes Dias Marques

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Primo Catosso, Espolio de Ademir Fiorim, 
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Gizelda Maria Catosso Fiorim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geovani Mendonça de Freitas - 

OAB:11.473-B, Jose Gonçalves Pichinin - OAB:2337-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pedro Ovelar - OAB:6270

 Vistos.

Considerando o deslinde do feito, ARQUIVEM-SE os presentes autos, com 

as baixas e anotações de estilo.

CUMPRA-SE.

 Mirassol D’Oeste-MT, 6 de dezembro de 2018.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 251662 Nr: 3923-28.2017.811.0011

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dario Roberto Ferreira Braga

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcel de Sá Pereira - 

OAB:12070

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIME-SE a parte autora para que recolha as custas processuais, 

conforme certidão de fl.48, no prazo legal.

Após, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 10 de dezembro de 2018.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 240189 Nr: 2955-32.2016.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alfredo de Souza Netto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: UBIRAJARA VICENTE LUCA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A

 Vistos em Correição.

DEFIRO o pleito de fl.122 certificado o transito em julgado da sentença, de 

modo que DETERMINO a remessa dos autos AO ARQUIVO com as 

anotações e baixas de estilo.

CUMPRA-SE.

ÀS POVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 06 de dezembro de 2018.

 Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 251081 Nr: 3570-85.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Ventura da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Portoseg S/A - Crédito, Financiamento e 

Investimento, R Brasil Soluções

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Julio Cezar Massam Nichols - 

OAB:11.270

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO CHALFIN - OAB:MT 

20.332-A

 Vistos.

DEFIRO o pedido de fls. 106/107, razão pela qual SE EXPEÇA alvará em 

favor da requerente, com observância aos dados bancários ora 

informados.

Com o levantamento do valor, INTIME-SE a requerente para pugnar o que 

de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sendo o silêncio interpretado com 

quitação integral.

Por fim, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste/MT, 10 de dezembro de 2018.

Henriqueta Fernanda C.A.F.Lima

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 32516 Nr: 3244-43.2008.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Natalina de Fátima Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Soldá de 

Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de fls. 225, devendo a 

requerente manejar a competente ação, seja ela judicial ou 

administrativa.No mais, antes de apreciar o pleito vertido às fls. 223/224, 

DETERMINO que a Secretaria de Vara diligencie sobre o alvará referente 

aos honorários contratuais das parcelas em atraso. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário.INTIMEM-SE.ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol 

D´Oeste/MT, 06 de dezembro de 2018.Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima 

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 140787 Nr: 3572-65.2011.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elisabeth Pereira das Neves, Willian Oliveira da Silva, 

Raquel Barreira Oliveira, Rosivânia Portilho de Oliveira Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cometa Comércio de Veículos Ltda, 

Wolkswagem do Brasil Ltda, Trescinco Distribuidora de Automóveis Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Augusto Vieira - 

OAB:, EDILAINE APARECIDA SOARES NEVES - OAB:15818

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Danny Fabrício Cabral 

Gomes - OAB:MS 6.337, Leonardo Sulzer Parada - OAB:MS - 9961, 

Luiz Gonçalo da Silva - OAB:4265, Marcelo Pereira de Carvalho - 

OAB:138688, Patrícia Jorge da Cunha Viana Dantas - OAB:8014, 

Thaís Galindo da Silva - OAB:12.148/MT

 Vistos.

Analisando detidamente o presente feito, verifico que o patrono constituído 

nos autos informou a conta bancária para ser depositado o valor pugnado. 

Assim, INTIME-SE o douto causídico para informar o encimado.

No mais, DEFIRO o pedido de fls. 807/807-V, razão pela qual SE EXPEÇA 

alvará em favor da requerente, com observância aos dados bancários ora 

informados.

Com o levantamento do valor, INTIME-SE a requerente para pugnar o que 

de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sendo o silêncio interpretado com 

quitação integral.

Por fim, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste/MT, 10 de dezembro de 2018.

Henriqueta Fernanda C.A.F.Lima

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 225948 Nr: 4667-28.2014.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Globoaves São Paulo Agroavicola Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marques e Caetano Ltda, Domingos Aparecido 

Marques, Vera Lucia Caetano Marques

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Lucia da Silva Brito - 

OAB:SP / 286.438, Edineia Santos Dias - OAB:SP / 197.358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adermo Mussi - 

OAB:2.935-A, Jefferson Luis Fernandes Beato - OAB:3057/MT

 Vistos.
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DEFIRO o pedido de fls. 192/192-v, de modo que determino a expedição de 

mandado de penhora e avaliação dos bens indicados pelo credor.

Ademais, DEFIRO o prazo suplementar de 10 (dez) dias para que o 

exequente apresente matrículas atualizadas dos demais bens que se 

requer penhora.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 10 de dezembro de 2018.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 246379 Nr: 1323-34.2017.811.0011

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: Ary Paracatu, Mary Paracatu Romero, João Paracatu 

Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renato César Martins Cunha - 

OAB:12.079

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de “Pedido de Providências” proposta por ARY PARACATU, 

MARY PARACATU ROMERO E JOÃO PARACATU FILHO, devidamente 

qualificados nos autos.

 A inicial foi recebida às fls. 28, oportunidade na qual fora deferida a tutela 

pretendida pelos requerentes.

Mandado de averbação cumprido à fl. 34.

Após, vieram os autos conclusos.

É A SÍNTESE NECESSÁRIA. FUNDAMENTO E DECIDO.

A lide posta em discussão não exige maiores delongas, ante o 

exaurimento do objeto dos presentes autos, eis que a tutela pretendida na 

exordial foi devidamente satisfeita com o cumprimento do mandado de 

averbação.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC/15.

Custas pelos requerentes.

ISENTO honorários por se tratar de procedimento de jurisdição voluntária.

Com o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de 

estilo.

P.R.I. CUMPRA-SE.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste/MT, 28 de novembro de 2018.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 258802 Nr: 1314-38.2018.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Fátima Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Moveis Romeira Ltda, Banco Safra S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geovani Mendonça de Freitas - 

OAB:11.473-B, Karina Cordeiro Pissolato - OAB:25.376/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTO DE SOUZA 

MOSCOSO - OAB:18116

 Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, JULGANDO 

EXTINTO o feito com resolução de mérito, com fundamento no artigo 487, I 

do Código de Processo Civil.CONDENO a requerente ao pagamento das 

custas e despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo 10% 

(dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, 

do CPC, contudo, suspendo a exigibilidade até a comprovação da 

cessação da hipossuficiência.Com o trânsito e julgado e nada sendo 

requerido pelas partes, ARQUIVE-SE, com as baixas e anotações de 

est i lo.Publ ique-se. Registre-se.  Int ime-se. Cumpra-se.Após, 

arquivem-se.Mirassol D’Oeste/MT, 29 de novembro de 2018.Henriqueta 

Fernanda C.A.F. LimaJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 257147 Nr: 546-15.2018.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valter Pereira Guimarães, Elcime Aparecida da 

Costa Guimarães, Admilson Marçal Ferreira, Claudia Cristina Silva Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marli Terezinha Mello de 

Oliveira - OAB:5.134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 No caso em apreço, verifico que por não se tratar de processo de 

conhecimento realmente não haveria porque constar referida expressão 

extintiva. Portanto, CONHEÇO dos embargos declaratórios, tendo em vista 

que foram intentados no prazo legal e, DOU-LHES PROVIMENTO, para 

sanar a contradição apontada, revogado o trecho da decisão grafada 

como “JULGO EXTINTO o presente feito com resolução de mérito”, pelo 

motivo acima delineados.Ademais, aguarde-se o decurso do prazo 

previsto no acordo para satisfação do débito e/ou manifestação da parte 

interessada.P.R.I.CUMPRA-SE. Mirassol D’Oeste/MT, 28 de novembro de 

2018.Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 232557 Nr: 3332-37.2015.811.0011

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAdCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Arcanjo Dama Filho - 

OAB:MT / 4.482, Marcelo Brasil Saliba - OAB:11-546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INDEFIRO o pleito de expedição de alvará formulado à fl. 107, pois 

verifica-se no extrato de fl. 105 que restou infrutífera a penhora, em 

virtude de não ter encontrado dinheiro nas contas do executado. Devendo 

para tanto o causídico ser intimado para pugnar o que de direito no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena se arquivamento.

N’outro viés, DEFIRO o pedido de substabelecimento formulado de folha 

encimada, devendo constar exclusivamente o nome dos patrono ora 

mencionados na presente ação.

Após, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste/MT, 12 de novembro de 2018.

 Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 253450 Nr: 2850-68.2016.811.0039

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: BTBM, MEMV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Luiz Picoli Herrera - 

OAB:21.121, JEANA VALERIA MENDES ALVES - OAB:20246/O, Rafael 

Herrera de Oliveira - OAB:18.387/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilson Carlos Ferreira - 

OAB:14.391

 INTIMAÇÃO do procurador da parte autora para que apresente os 

memoriais escritos. Acerca do prazo legal.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001128-95.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA SOUSA MENESES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (RÉU)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1001128-95.2018.8.11.0011. 

Trata-se de Ação Previdenciária para Concessão de Auxílio-Reclusão 

movida por Renata Sousa Menezes em face do Instituto Nacional do 

Seguro Social - INSS. Com a inicial vieram os documentos, conforme id n.º 

14680885, 14831803 e anexos. A inicial fora recebida em id n.º 15076014, 

oportunidade na qual fora indeferida a antecipação de tutela. Devidamente 

citado, o requerido apresentou sua contestação e documentos (id n.º 

16161909), alegando a prejudicial de mérito no que toca a prescrição das 

parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento 

da ação. Em id n.º 16799758 o requerente apresentou a devida 

impugnação à contestação. Em seguida, vieram-me os autos conclusos. É 

o relato do necessário. Decido. Inicialmente, arguiu o requerido prejudicial 

de mérito a prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio 

do ajuizamento da ação. Em que pese os argumentos expendidos pelo 

requerido vislumbra-se que razão não lhe assiste neste ponto, uma vez 

que o requerente entrou administrativamente com o pedido de concessão 

de auxílio reclusão no dia 20 de julho de 2017 e o ajuizamento da ação se 

deu em 10 de agosto de 2018, ou seja, não há em que se falar em 

prescrição quinquenal. Inexistindo outras matérias preliminares a serem 

enfrentadas, não padecendo a inicial de vício que exija sua retificação, 

sendo as partes legítimas para figurar nos polos ativo e passivo da 

demanda, existindo interesse (adequação e utilidade) em fazer uso da 

presente via e verificando que o pedido é possível juridicamente, 

depreende-se que a presente demanda está em harmonia com os arts. 17 

e 485, VI do NCPC, não havendo se falar em carência da ação, tampouco 

em ausência dos pressupostos processuais (art. 485, IV, do NCPC), 

concluindo-se pela falta nulidades a serem declaradas ou irregularidades 

para sanar-se. Desta forma, declaro o feito saneado. Fixo como questão 

controvertida a comprovação de dependência do autor. Constato a 

necessidade de proceder com a instrução do feito e, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 31 de janeiro de 2019, às 16 horas, 

devendo as partes depositar o rol de testemunhas no prazo de cinco dias 

antes da sua realização (art. 450 do NCPC), determinando, ainda, o 

comparecimento pessoal da parte autora. Intimem-se, expedindo o 

necessário. Mirassol D’Oeste/MT. Edna Ederli Coutinho Juíza de Direito 

(Datado e Assinado Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001388-75.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CAROLINA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Cuida-se de Ação Previdenciária de 

Aposentadoria por Idade Híbrida manejada por Maria Carolina da Silva em 

face do Instituto Nacional de Seguro Social, ambos devidamente 

qualificados. Com a inicial vieram os documentos anexados nos ID's nº.: 

15275533, 15275537,15275842, 15275847, 15275855, 15275860, 

15275862, 15275874, 15275875 e 15275883. A inicial foi recebida no ID 

nº.: 16210037. Devidamente citado, o requerido apresentou contestação 

no ID nº 16572017, alegando a prejudicial de mérito no que toca a 

prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que 

precede o ajuizamento da ação. Réplica carreada conforme id nº 

16804244. Vieram-me conclusos. É o relato do necessário. Decido. 

Inicialmente, verifico que o requerido arguiu como prejudicial de mérito a 

prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio do 

ajuizamento da ação. Pois bem. Em que pese os argumentos expendidos 

pelo requerido, verifico que razão não lhe assiste, uma vez que o 

requerente entrou administrativamente com o pedido de concessão de 

aposentaria por idade híbrida no dia 17 de junho de 2016 e o ajuizamento 

da ação se deu em 11 de setembro de 2018, ou seja, não há em que se 

falar em prescrição quinquenal. Inexistindo outras prejudiciais a serem 

enfrentadas, não padecendo a inicial de vício que exija sua retificação, 

sendo as partes legítimas para figurar no polo ativo e passivo da 

demanda, havendo interesse (adequação e utilidade) em fazer uso da 

presente via e verificando que o pedido é possível juridicamente, 

depreende-se que a presente demanda está em harmonia com os arts. 17 

e 485 inciso VI, do NCPC, não havendo se falar em carência da ação, 

tampouco em ausência dos pressupostos processuais (art. 485, IV, do 

NCPC), inexistindo nulidades a serem declaradas ou irregularidades para 

sanar-se. Fixo como questão controvertida o lapso temporal de atividade 

rurícola, por consectário, se este de fato exerceu tais atividades. Desta 

forma, declaro o feito saneado. No que tange à prova testemunhal cabível 

ao caso em voga eis porque a defiro. Designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 31 de janeiro de 2019, a realizar-se às 15h45min, 

devendo as partes depositar o rol de testemunhas no prazo de cinco dias 

antes da sua realização (art. 450 do NCPC), determinando, ainda, o 

comparecimento pessoal da parte autora. Intime-se. Cumpra-se. Mirassol 

D’Oeste - MT. Edna Ederli Coutinho Juíza de Direito (Datado e Assinado 

Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001761-09.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

DINALDO ALFREDO MAGRI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELLEN MENEZES BARRANCO OAB - MT0015667A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

MIRASSOL D'OESTE 2ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE AV. 

AVENIDA JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10 LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - 

MT - CEP: 78280-000 - TELEFONE: (65) 32411620 CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Certifico e dou fé que nesta data, nos termos do art. 

203, § 4º, do NCPC, e art. 412, §5º, da CNGC, impulsiono o feito, para 

intimar o advogado da parte autora, com o intuito de que, no prazo de 10 

dias, efetue o o recolhimento de guia de distribuição de carta precatória, 

que será encaminhada à comarca Cuiabá - MT com a finalidade de Citação 

e intimação, devendo juntar aos autos os originais das guias e 

comprovantes de recolhimento, para posterior envio a comarca 

deprecada, no prazo de 10 (dez) dias. Mirassol D'Oeste/MT, 10 de 

dezembro de 2018. Kátia Fernanda Pereira Moretti Técnico Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001247-56.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

BERNADETE LUIZA PONTUAL GONCALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA FRANCO SILVA OAB - MT22314/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS - AGÊNCIA LUCAS DO RIO VERDE (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Cuida-se de Ação Previdenciária de 

Aposentadoria por Idade Rural manejada por Bernadete Luiza Pontual 

Gonçalves em face do Instituto Nacional de Seguro Social - INSS. Com a 

inicial vieram os documentos, conforme id nº 14982362 e anexos. A inicial 

foi recebida (id nº 15072874). Devidamente citado, o requerido apresentou 

sua contestação (id nº 16120669), alegando a prejudicial de mérito no que 

toca a prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que 

precede o ajuizamento da ação. Réplica carreada conforme id nº 

16718604. Vieram-me conclusos. É o relato do necessário. Decido. 

Inicialmente, arguiu o requerido prejudicial de mérito a prescrição das 

parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio do ajuizamento da ação. 

Em que pese os argumentos expendidos pelo requerido vislumbra-se que 

razão não lhe assiste neste ponto, uma vez que o requerente entrou 

administrativamente com o pedido de concessão de aposentaria por idade 

rural no dia 27 de fevereiro de 2018 e o ajuizamento da ação se deu em 27 

de agosto de 2018, ou seja, não há em que se falar em prescrição 

quinquenal. Inexistindo outras prejudiciais a serem enfrentadas, não 

padecendo a inicial de vício que exija sua retificação, sendo as partes 

legítimas para figurar no polo ativo e passivo da demanda, havendo 

interesse (adequação e utilidade) em fazer uso da presente via e 

verificando que o pedido é possível juridicamente, depreende-se que a 

presente demanda está em harmonia com os arts. 17 e 485 inciso VI, do 

NCPC, não havendo se falar em carência da ação, tampouco em ausência 

dos pressupostos processuais (art. 485, IV, do NCPC), inexistindo 

nulidades a serem declaradas ou irregularidades para sanar-se. Fixo 

como questão controvertida o lapso temporal de atividade rurícola, por 
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consectário, se este de fato exerceu tais atividades. Desta forma, declaro 

o feito saneado. No que tange à prova testemunhal cabível ao caso em 

voga eis porque a defiro. Designo audiência de instrução e julgamento 

para o dia 31 de janeiro de 2019, a realizar-se às 15h00min, devendo as 

partes depositar o rol de testemunhas no prazo de cinco dias antes da 

sua realização (art. 450 do NCPC), determinando, ainda, o comparecimento 

pessoal da parte autora. Intime-se. Cumpra-se. Mirassol D’Oeste - MT. 

Edna Ederli Coutinho Juíza de Direito (Datado e Assinado Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001340-19.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA CABRAL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CEZAR MASSAM NICHOLS OAB - MT11270/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40 (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Cuida-se de Ação Previdenciária de 

Aposentadoria por Idade Rural manejada por João Batista Cabral em face 

do Instituto Nacional de Seguro Social - INSS. Com a inicial vieram os 

documentos, conforme id nº 15158737 e anexos. A inicial foi recebida (id 

nº 15227351). Devidamente citado, o requerido apresentou sua 

contestação (id nº 16159717), alegando a prejudicial de mérito no que toca 

a prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que 

precede o ajuizamento da ação. Réplica carreada conforme id nº 

16731063. Vieram-me conclusos. É o relato do necessário. Decido. 

Inicialmente, arguiu o requerido prejudicial de mérito a prescrição das 

parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio do ajuizamento da ação. 

Em que pese os argumentos expendidos pelo requerido vislumbra-se que 

razão não lhe assiste neste ponto, uma vez que o requerente entrou 

administrativamente com o pedido de concessão de aposentaria por idade 

rural no dia 24 de junho de 2016 e o ajuizamento da ação se deu em 04 de 

setembro de 2018, ou seja, não há em que se falar em prescrição 

quinquenal. Inexistindo outras prejudiciais a serem enfrentadas, não 

padecendo a inicial de vício que exija sua retificação, sendo as partes 

legítimas para figurar no polo ativo e passivo da demanda, havendo 

interesse (adequação e utilidade) em fazer uso da presente via e 

verificando que o pedido é possível juridicamente, depreende-se que a 

presente demanda está em harmonia com os arts. 17 e 485 inciso VI, do 

NCPC, não havendo se falar em carência da ação, tampouco em ausência 

dos pressupostos processuais (art. 485, IV, do NCPC), inexistindo 

nulidades a serem declaradas ou irregularidades para sanar-se. Fixo 

como questão controvertida o lapso temporal de atividade rurícola, por 

consectário, se este de fato exerceu tais atividades. Desta forma, declaro 

o feito saneado. No que tange à prova testemunhal cabível ao caso em 

voga eis porque a defiro. Designo audiência de instrução e julgamento 

para o dia 31 de janeiro de 2019, a realizar-se às 15h15min, devendo as 

partes depositar o rol de testemunhas no prazo de cinco dias antes da 

sua realização (art. 450 do NCPC), determinando, ainda, o comparecimento 

pessoal da parte autora. Intime-se. Cumpra-se. Mirassol D’Oeste - MT. 

Edna Ederli Coutinho Juíza de Direito (Datado e Assinado Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001235-42.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA MEDIS RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARNALDO DE SOUZA OAB - MT0011283S (ADVOGADO(A))

ANDREZA ANGELICA D AMICO DA SILVA OAB - MT22687/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1001235-42.2018.8.11.0011. 

REQUERENTE: APARECIDA MEDIS RODRIGUES REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Cuida-se de Ação Previdenciária de 

Aposentadoria por Idade Rural manejada por Aparecida Medis Rodrigues 

em face do Instituto Nacional de Seguro Social - INSS. Com a inicial vieram 

os documentos, conforme id nº 14888281 e anexos. A inicial foi recebida 

(id nº 15071993). Devidamente citado, o requerido apresentou sua 

contestação (id nº 16120675), alegando a prejudicial de mérito no que toca 

a prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que 

precede o ajuizamento da ação. Réplica carreada conforme id nº 

16295609. Vieram-me conclusos. É o relato do necessário. Decido. 

Inicialmente, arguiu o requerido prejudicial de mérito a prescrição das 

parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio do ajuizamento da ação. 

Em que pese os argumentos expendidos pelo requerido vislumbra-se que 

razão não lhe assiste neste ponto, uma vez que o requerente entrou 

administrativamente com o pedido de concessão de aposentaria por idade 

rural no dia 20 de fevereiro de 2018 e o ajuizamento da ação se deu em 22 

de agosto de 2018, ou seja, não há em que se falar em prescrição 

quinquenal. Inexistindo outras prejudiciais a serem enfrentadas, não 

padecendo a inicial de vício que exija sua retificação, sendo as partes 

legítimas para figurar no polo ativo e passivo da demanda, havendo 

interesse (adequação e utilidade) em fazer uso da presente via e 

verificando que o pedido é possível juridicamente, depreende-se que a 

presente demanda está em harmonia com os arts. 17 e 485 inciso VI, do 

NCPC, não havendo se falar em carência da ação, tampouco em ausência 

dos pressupostos processuais (art. 485, IV, do NCPC), inexistindo 

nulidades a serem declaradas ou irregularidades para sanar-se. Fixo 

como questão controvertida o lapso temporal de atividade rurícola, por 

consectário, se este de fato exerceu tais atividades. Desta forma, declaro 

o feito saneado. No que tange à prova testemunhal cabível ao caso em 

voga eis porque a defiro. Designo audiência de instrução e julgamento 

para o dia 31 de janeiro de 2019, a realizar-se às 14h30min, devendo as 

partes depositar o rol de testemunhas no prazo de cinco dias antes da 

sua realização (art. 450 do NCPC), determinando, ainda, o comparecimento 

pessoal da parte autora. Intime-se. Cumpra-se. Mirassol D’Oeste - MT Edna 

Ederli Coutinho Juíza de Direito (Datado e Assinado Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000884-69.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

EUNICE TESTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Giuseppe Zampieri OAB - MT0010603A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1000884-69.2018.8.11.0011. 

AUTOR(A): EUNICE TESTA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Cuida-se de Ação Previdenciária de Aposentadoria por Idade 

Rural manejada por Eunice Testa em face do Instituto Nacional de Seguro 

Social - INSS. Com a inicial vieram os documentos (id nº 14063742, 

14566189 e anexos). A inicial foi recebida (id nº 14614277). Devidamente 

citado, o requerido apresentou sua contestação (id nº 15630989), 

alegando a prejudicial de mérito no que toca a prescrição das parcelas 

vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação. 

Réplica carreada conforme id nº 16223767. Vieram-me conclusos. É o 

relato do necessário. Decido. Inicialmente, arguiu o requerido prejudicial de 

mérito a prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio do 

ajuizamento da ação. Em que pese os argumentos expendidos pelo 

requerido vislumbra-se que razão não lhe assiste neste ponto, uma vez 

que o requerente entrou administrativamente com o pedido de concessão 

de aposentaria por idade rural no dia 08 de fevereiro de 2018 e o 

ajuizamento da ação se deu em 09 de julho de 2018, ou seja, não há em 

que se falar em prescrição quinquenal. Inexistindo outras prejudiciais a 

serem enfrentadas, não padecendo a inicial de vício que exija sua 

retificação, sendo as partes legítimas para figurar no polo ativo e passivo 

da demanda, havendo interesse (adequação e utilidade) em fazer uso da 

presente via e verificando que o pedido é possível juridicamente, 

depreende-se que a presente demanda está em harmonia com os arts. 17 

e 485 inciso VI, do NCPC, não havendo se falar em carência da ação, 

tampouco em ausência dos pressupostos processuais (art. 485, IV, do 

NCPC), inexistindo nulidades a serem declaradas ou irregularidades para 

sanar-se. Fixo como questão controvertida o lapso temporal de atividade 

rurícola, por consectário, se este de fato exerceu tais atividades. Desta 

forma, declaro o feito saneado. No que tange à prova testemunhal cabível 

ao caso em voga eis porque a defiro. Designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 31 de janeiro de 2019, a realizar-se às 13h30min, 

devendo as partes depositar o rol de testemunhas no prazo de cinco dias 

antes da sua realização (art. 450 do NCPC), determinando, ainda, o 

comparecimento pessoal da parte autora. Intime-se. Cumpra-se. Mirassol 
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D’Oeste - MT Edna Ederli Coutinho Juíza de Direito (Datado e Assinado 

Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001276-09.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINA MESSIAS CABRAL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Cuida-se de Ação Previdenciária de 

Aposentadoria por Idade Rural manejada por Divina Messias Cabral em 

face do Instituto Nacional de Seguro Social - INSS. Com a inicial vieram os 

documentos, conforme id nº 15078883 e anexos. A inicial foi recebida (id 

nº 1508762). Devidamente citado, o requerido apresentou sua 

contestação (id nº 16120661), alegando a prejudicial de mérito no que toca 

a prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que 

precede o ajuizamento da ação. Réplica carreada conforme id nº 

16289667. Vieram-me conclusos. É o relato do necessário. Decido. 

Inicialmente, arguiu o requerido prejudicial de mérito a prescrição das 

parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio do ajuizamento da ação. 

Em que pese os argumentos expendidos pelo requerido vislumbra-se que 

razão não lhe assiste neste ponto, uma vez que o requerente entrou 

administrativamente com o pedido de concessão de aposentaria por idade 

rural no dia 13 de dezembro de 2013 e o ajuizamento da ação se deu em 

30 de agosto de 2018, ou seja, não há em que se falar em prescrição 

quinquenal. Inexistindo outras prejudiciais a serem enfrentadas, não 

padecendo a inicial de vício que exija sua retificação, sendo as partes 

legítimas para figurar no polo ativo e passivo da demanda, havendo 

interesse (adequação e utilidade) em fazer uso da presente via e 

verificando que o pedido é possível juridicamente, depreende-se que a 

presente demanda está em harmonia com os arts. 17 e 485 inciso VI, do 

NCPC, não havendo se falar em carência da ação, tampouco em ausência 

dos pressupostos processuais (art. 485, IV, do NCPC), inexistindo 

nulidades a serem declaradas ou irregularidades para sanar-se. Fixo 

como questão controvertida o lapso temporal de atividade rurícola, por 

consectário, se este de fato exerceu tais atividades. Desta forma, declaro 

o feito saneado. No que tange à prova testemunhal cabível ao caso em 

voga eis porque a defiro. Designo audiência de instrução e julgamento 

para o dia 31 de janeiro de 2019, a realizar-se às 14h45min, devendo as 

partes depositar o rol de testemunhas no prazo de cinco dias antes da 

sua realização (art. 450 do NCPC), determinando, ainda, o comparecimento 

pessoal da parte autora. Intime-se. Cumpra-se. Mirassol D’Oeste - MT Edna 

Ederli Coutinho Juíza de Direito (Datado e Assinado Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001277-91.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM CARLOS TEIXEIRA FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1001277-91.2018.8.11.0011. 

AUTOR(A): JOAQUIM CARLOS TEIXEIRA FILHO RÉU: INSS-INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Cuida-se de Ação Previdenciária de 

Aposentadoria por Idade Rural manejada por Joaquim Carlos Teixeira Filho 

em face do Instituto Nacional de Seguro Social, ambos devidamente 

qualificados nos autos. Com a inicial vieram os documentos anexados no 

ID nº.: 15081738, 15081942, 15083291, 15083616, 15082486, 15083884 e 

15082663. A inicial foi recebida no ID nº.: 15086670. Devidamente citado, o 

requerido apresentou sua contestação no ID nº. 16081578, alegando 

como prejudicial de mérito a prescrição das parcelas vencidas 

anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação. Réplica 

carreada no ID nº.: 16303753. Vieram-me conclusos. É o relato do 

necessário. Decido. Inicialmente, verifico que o requerido arguiu como 

prejudicial de mérito a prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao 

quinquênio do ajuizamento da ação. Pois bem. Em que pese os argumentos 

expendidos pelo requerido, vislumbra-se que razão não lhe assiste, haja 

vista que o requerente entrou administrativamente com o pedido de 

concessão de aposentaria por idade rural no dia 08 de dezembro de 2017 

e o ajuizamento da ação se deu em 30 de agosto de 2018, ou seja, não há 

em que se falar em prescrição quinquenal. Inexistindo outras prejudiciais a 

serem enfrentadas, não padecendo a inicial de vício que exija sua 

retificação, sendo as partes legítimas para figurar no polo ativo e passivo 

da demanda, havendo interesse (adequação e utilidade) em fazer uso da 

presente via e verificando que o pedido é possível juridicamente, 

depreende-se que a presente demanda está em harmonia com os arts. 17 

e 485 inciso VI, do NCPC, não havendo se falar em carência da ação, 

tampouco em ausência dos pressupostos processuais (art. 485, IV, do 

NCPC), inexistindo nulidades a serem declaradas ou irregularidades para 

sanar-se. Fixo como questão controvertida o lapso temporal de atividade 

rurícola, por consectário, se este de fato exerceu tais atividades. Desta 

forma, declaro o feito saneado. No que tange à prova testemunhal cabível 

ao caso em voga eis porque a defiro. Designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 31 de janeiro de 2019, a realizar-se às 14h15min, 

devendo as partes depositar o rol de testemunhas no prazo de cinco dias 

antes da sua realização (art. 450 do NCPC), determinando, ainda, o 

comparecimento pessoal da parte autora. Intime-se. Cumpra-se. Mirassol 

D’Oeste - MT Edna Ederli Coutinho Juíza de Direito (Datado e Assinado 

Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001635-56.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

NILZIMAR FRANCISCA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

MIRASSOL D'OESTE 2ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE AV. 

AVENIDA JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10 LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - 

MT - CEP: 78280-000 - TELEFONE: (65) 32411620 CERTIDÃO DE 

TEMPESTIVIDADE DE CONTESTAÇÃO Certifico que a parte requerida foi 

devidamente citada dos termos da presente ação através de registro de 

ciência em 22/11/2018, tendo protocolado a contestação de ID nº 

16869942, em 04/12/2018, portanto no prazo legal. Tendo em vista o 

exposto, em cumprimento ao art. 203, § 4º do NCPC, abro vistas dos autos 

à parte autora, para que se manifeste acerca da contestação 

apresentada. Mirassol d''Oeste/MT, 10 de dezembro de 2018. CAROLINE 

DA SILVA CRUZ DE SÁ Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001722-12.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

EDINEIA MISSIAS DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

MIRASSOL D'OESTE 2ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE AV. 

AVENIDA JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10 LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - 

MT - CEP: 78280-000 - TELEFONE: (65) 32411620 CERTIDÃO DE 

TEMPESTIVIDADE DE CONTESTAÇÃO Certifico que a parte requerida foi 

devidamente citada dos termos da presente ação através de registro de 

ciência em 22/11/2018, tendo protocolado a contestação de ID nº 

16869958, em 04/12/2018, portanto no prazo legal. Tendo em vista o 

exposto, em cumprimento ao art. 203, § 4º do NCPC, abro vistas dos autos 

à parte autora, para que se manifeste acerca da contestação 

apresentada. Mirassol d''Oeste/MT, 10 de dezembro de 2018. CAROLINE 

DA SILVA CRUZ DE SÁ Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001725-64.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA VITOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

MIRASSOL D'OESTE 2ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE AV. 

AVENIDA JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10 LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - 

MT - CEP: 78280-000 - TELEFONE: (65) 32411620 CERTIDÃO DE 

TEMPESTIVIDADE DE CONTESTAÇÃO Certifico que a parte requerida foi 

devidamente citada dos termos da presente ação através de registro de 

ciência em 22/11/2018, tendo protocolado a contestação de ID nº 

16869969, em 04/12/2018, portanto no prazo legal. Tendo em vista o 

exposto, em cumprimento ao art. 203, § 4º do NCPC, abro vistas dos autos 

à parte autora, para que se manifeste acerca da contestação 

apresentada. Mirassol d''Oeste/MT, 10 de dezembro de 2018. CAROLINE 

DA SILVA CRUZ DE SÁ Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000844-87.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARGARETY GONCALVES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

MIRASSOL D'OESTE 2ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE AV. 

AVENIDA JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10 LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - 

MT - CEP: 78280-000 - TELEFONE: (65) 32411620 CERTIDÃO DE 

TEMPESTIVIDADE DE CONTESTAÇÃO Certifico que a parte requerida foi 

devidamente citada dos termos da presente ação através de registro de 

ciência em 22/10/2018, tendo protocolado a contestação de ID nº 

16937618, em 07/12/2018, portanto no prazo legal. Tendo em vista o 

exposto, em cumprimento ao art. 203, § 4º do NCPC, abro vistas dos autos 

à parte autora, para que se manifeste acerca da contestação 

apresentada. Mirassol d''Oeste/MT, 10 de dezembro de 2018. CAROLINE 

DA SILVA CRUZ DE SÁ Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001569-76.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA MARIA MAXIMIANO DE FREITAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CEZAR MASSAM NICHOLS OAB - MT11270/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

MIRASSOL D'OESTE 2ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE AV. 

AVENIDA JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10 LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - 

MT - CEP: 78280-000 - TELEFONE: (65) 32411620 CERTIDÃO DE 

TEMPESTIVIDADE DE CONTESTAÇÃO Certifico que a parte requerida foi 

devidamente citada dos termos da presente ação através de registro de 

ciência em 22/10/2018, tendo protocolado a contestação de ID nº 

16937039, em 07/12/2018, portanto no prazo legal. Tendo em vista o 

exposto, em cumprimento ao art. 203, § 4º do NCPC, abro vistas dos autos 

à parte autora, para que se manifeste acerca da contestação 

apresentada. Mirassol d''Oeste/MT, 10 de dezembro de 2018. CAROLINE 

DA SILVA CRUZ DE SÁ Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001578-38.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

CREUZA DERALDINA DE JESUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

MIRASSOL D'OESTE 2ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE AV. 

AVENIDA JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10 LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - 

MT - CEP: 78280-000 - TELEFONE: (65) 32411620 CERTIDÃO DE 

TEMPESTIVIDADE DE CONTESTAÇÃO Certifico que a parte requerida foi 

devidamente citada dos termos da presente ação através de registro de 

ciência em 23/11/2018, tendo protocolado a contestação de ID nº 

16954905 e 16955198, em 07/12/2018, portanto no prazo legal. Tendo em 

vista o exposto, em cumprimento ao art. 203, § 4º do NCPC, abro vistas 

dos autos à parte autora, para que se manifeste acerca da contestação 

apresentada. Mirassol d''Oeste/MT, 10 de dezembro de 2018. CAROLINE 

DA SILVA CRUZ DE SÁ Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001763-76.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

A. C. J. C. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSICA JACOBINA MACIEL OAB - 056.172.051-70 (REPRESENTANTE)

DEBORA ALESSANDRA FERREIRA OAB - MT0018996A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

I. N. D. S. S. (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

MIRASSOL D'OESTE 2ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE AV. 

AVENIDA JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10 LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - 

MT - CEP: 78280-000 - TELEFONE: (65) 32411620 CERTIDÃO DE 

TEMPESTIVIDADE DE CONTESTAÇÃO Certifico que a parte requerida foi 

devidamente citada dos termos da presente ação através de registro de 

ciência em 03/12/2018, tendo protocolado a contestação de ID nº 

16955231, em 07/12/2018, portanto no prazo legal. Tendo em vista o 

exposto, em cumprimento ao art. 203, § 4º do NCPC, abro vistas dos autos 

à parte autora, para que se manifeste acerca da contestação 

apresentada. Mirassol d''Oeste/MT, 10 de dezembro de 2018. CAROLINE 

DA SILVA CRUZ DE SÁ Analista Judiciária

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 102889 Nr: 904-58.2010.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Miracel Celular Ltda - ME, José Spolador de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Gonzaga de Menezes - 

OAB:8.620

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A

 Intimar os advogados das partes para que se manifestem sobre o Laudo 

juntado aos presentes autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 231333 Nr: 2574-58.2015.811.0011

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GdCC, AdCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: UBIRAJARA VICENTE LUCA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Suellen Menezes Barranco - 

OAB:15.667

 Intimar o advogado do requerido sobre a sentença de fls. 71, cujo teor 

transcrevo:"Código nº 231333. Trata-se de Execução de Alimentos 

proposta por Guilherme de Castro Carli, menor, representado por sua 

genitora Sra. Analídia de Castro Santos em face de Jean Carlos de Carli 

todos devidamente qualificados nos autos. Tendo em vista o teor da 

manifestação de fl. 70, verifica-se que a parte autora mesmo sendo 

devidamente intimada para dar prosseguimento ao feito, esta manteve-se 

inerte, demonstrado assim o desinteresse da parte autora, desta feita 

JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito, com 

fundamento no art. 485, III do Novo Código de Processo Civil. Condeno a 

parte autora ao pagamento de custas e despesas processuais. No 

entanto, suspendo a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º do Código de 

Processo Civil. Após o trânsito em julgado, e nada sendo requerido 

arquive-se com as baixas e anotações de estilo. P. R. I. Cumpra-se. 

Mirassol D’ Oeste-MT, 05 de novembro de 2018. Edna Ederli Coutinho, 

Juíza de Direito"
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 255719 Nr: 5886-71.2017.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Argemiro Garcia de Oliveira Neto, 

Supermercado Capixaba Ltda - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor sobre a decisão de fls. 49/50,cujo dispositivo 

transcrevo:”...Diante do exposto, defiro o pedido de penhora on-line, do 

débito principal, que deverá recair sobre dinheiro nas contas de Argemiro 

Garcia de Oliveira Neto, até o valor total de R$ 185.745,23 (cento e oitenta 

e cinco mil, setecentos e quarenta e cinco reais e vinte e três centavos). 

Se infrutífera a indisponibilidade, intime-se o exequente para que indique 

outros bens à penhora, em 15 dias. Se frutífera, posto que parcialmente, 

intime-se o executado na pessoa do seu advogado, ou não o tendo, 

pessoalmente, para cientificar-lhe da indisponibilidade e, querendo, 

comprovar a impenhorabilidade das quantias tornadas indisponíveis ou se 

a remanesce a indisponibilidade excessiva de ativos financeiros, em 5 

(cinco) dias. Cumpra-se, expedindo o necessário. Mirassol D’Oeste/MT, 17 

de setembro de 2018. Edna Ederli Coutinho, Juíza de Direito"

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 110 Nr: 2-67.1994.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ativos S/A - Securitizadora de Créditos Financeiros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): De Lazari e Cia Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionedis 

- OAB:OAB/PR 8.123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jurandir de Souza Freire - 

OAB:4169A

 Inttimar o advogado do Banco do Brasil S/A, para providenciar o 

recolhimento de guia de distribuição de carta precatória, que será 

encaminhada à comarca Brasília/DF com a finalidade de intimação da 

empresa Ativos S/A, devendo juntar aos autos os originais das guias e 

comprovantes de recolhimento, para posterior envio a comarca 

deprecada, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 168945 Nr: 3584-45.2012.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucia de Fatima Jacob Pires

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Soldá de 

Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 intimar a advogada do autor para que junte aos autos os seus dados 

bancários, tais como número de conta, agência e banco bem como CPF 

para posterior expedição do alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 199067 Nr: 4163-56.2013.811.0011

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nilson Vieira Soares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Mirassol D`Oeste-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Viviane Souza do Couto - 

OAB:13637

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Iuri Seror Cuiabano - OAB: 

10.838

 Intimar a advogada do autor sobre a decisão ,cujo teor transcrevo:Código 

n° 199067. Defiro o pedido formulado à fl. 119, razão pela qual determino a 

intimação do Município de Mirassol D’ Oeste para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, acrescente nos vencimentos do autor o adicional de 30% 

(trinta por cento) referente ao grau de periculosidade, devendo comprovar 

o cumprimento da sentença de fls. 79/80 e do acórdão de fls. 101/106. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, intime-se a parte autora 

para que dê prosseguimento ao feiro, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de arquivamento. Cumpra-se. Mirassol D’ Oeste - MT, 30 de outubro 

de 2018. Edna Ederli Coutinho, Juíza de Direito."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 234203 Nr: 4363-92.2015.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cristiane Souza Luiz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Julio Cezar Massam Nichols - 

OAB:11.270

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 intimar o advogado da parte autora para que junte aos autos os seus 

dados bancários, tais como número de conta, agência e banco bem como 

CPF para posterior expedição do alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 238043 Nr: 1790-47.2016.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Aparecido Vital de Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adelmo Góes Emerick - 

OAB:10904

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 intimar a advogada da parte autora para que junte aos autos os seus 

dados bancários, tais como número de conta, agência e banco bem como 

CPF para posterior expedição do alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 115528 Nr: 2471-27.2010.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Sônia Aparecida Vascão Mazali

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Galileu Zampieri - OAB:11574, 

Giuseppe Zampieri - OAB:10.603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 intimar o advogado da parte autora para que junte aos autos os seus 

dados bancários, tais como número de conta, agência e banco bem como 

CPF para posterior expedição do alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 153108 Nr: 757-61.2012.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Alcides Pimenta dos Reis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fransergio de Souza Barbeiro - 

OAB:10.362 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 intimar o advogado da parte autora para que junte aos autos os seus 

dados bancários, tais como número de conta, agência e banco bem como 

CPF para posterior expedição do alvará.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 169558 Nr: 3659-84.2012.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Assoc. do 

Sudoeste de MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilma da Silva Gonçalves Borges, João 

Luciano de Oliveira, Wanderlei Carneiro Leão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 
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FILHO - OAB:4482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público de 

Mirassol D´Oeste - OAB:, Defensoria Pública: Caio Cezar Buin 

Zumioti - OAB:, Gilson Carlos Ferreira - OAB:14.391

 Intimar os advogados dos requeridos de que torno sem efeito o DJE 

10391 disponibilizado em 07-12-18, vez que ficou equivocado o valor a 

ser pago.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 169558 Nr: 3659-84.2012.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Assoc. do 

Sudoeste de MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilma da Silva Gonçalves Borges, João 

Luciano de Oliveira, Wanderlei Carneiro Leão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público de 

Mirassol D´Oeste - OAB:, Defensoria Pública: Caio Cezar Buin 

Zumioti - OAB:, Gilson Carlos Ferreira - OAB:14.391

 Intimar o advogado do requerido João Luciano de Olivieria, para pagar o 

débito no valor de R$ 190.401,97, no prazo de 15 dias, acrescido das 

custas processuais, se houver, consignando que em não ocorrendo o 

pagamento voluntário no prazo aludido, incidirá multa de 10% (dez por 

cento) sobre o valor do débito, bem como honorários advocatícios 

arbitrados no mesmo patamar.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001475-31.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE APARECIDA PEREIRA SABINO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DO MATO GROSSO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

GENYS ALVES JUNIOR OAB - SP203374 (ADVOGADO(A))

SINGULAR DROGARIA E MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1001475-31.2018.8.11.0011. REQUERENTE: SOLANGE APARECIDA 

PEREIRA SABINO REQUERIDO: GOVERNO DO ESTADO DO MATO 

GROSSO Autos nº 1001475-31.2018.8.11.0011 Vistos. DEFIRO o pleito de 

ID 16548229 para autorizar a inclusão de SINGULAR DROGARIA E 

MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA como terceiro interessado à lide, eis 

que foi o fornecedor de medicamento pleiteado pela autora na exordial e 

em favor do qual se expediu o Alvará. Ademais, INTIME-SE referido 

terceiro interessado, via seus patronos, para juntar aos autos 

comprovante de entrega do medicamento à autora ou eventual 

impossibilidade, no prazo de 05 (cinco) dias,– caso em que deverá 

devolver o valor corrigido pelos índices oficiais -, sob pena de 

responsabilização. . CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol 

D’Oeste-MT, 10 de dezembro de 2018. Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001436-34.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

HUGO VIANA MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON TOMAZ DA SILVA JUNIOR OAB - MT23151/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE CURVELANDIA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1001436-34.2018.8.11.0011. REQUERENTE: HUGO VIANA MARTINS 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE CURVELANDIA 

Vistos. Cuida-se de “Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela de 

urgência satisfativa” proposta pela Defensoria Pública do Estado de Mato 

Grosso em favor de HUGO VIANA MARTINS, contra o Estado de Mato 

Grosso e Município de Curvelândia com o fito de obter cirurgia de 

sinusectomia. Aduz na inicial que o requerente “é portador da enfermidade 

de um tumor facial, classificada sob a CID J330 “Pólipo da cavidade nasal 

”, pólipo nasal é um pequeno tumor benigno, em forma de gota ou uva, que 

cresce dentro da cavidade nasal. E necessita fazer o procedimento 

cirúrgico de SINUSECTOMIA.” A inicial veio instruída com documentos que 

atestam o quadro clínico do autor, bem como a sua hipossuficiência. Fora 

determinada a remessa dos autos ao NAT para parecer técnico, o qual 

fora acostado em ID 15668014, atestando não haver elementos nos autos 

para aferir a urgência ou emergência no caso, contudo, assinalaram que a 

espera indeterminada pode ensejar dor local. Decisão de ID 16898478 

indeferiu a tutela ante o caráter eletivo do procedimento. Petição de ID 

16941614 pugna pela reapreciação do pedido liminar, argumentando para 

tanto que realizou nova consulta com médico especialista e este afirmou 

que apesar do tumor ser benigno, a demora na realização do 

procedimento cirúrgico pode fazer com que o mesmo se transforme em 

maligno, ocorrendo em 15-30% dos casos. Os autos vieram conclusos. 

EIS O BREVE RELATO. FUNDAMENTO E DECIDO. De proêmio, o pleito 

liminar impõe que se traga à colação alguns dispositivos constitucionais, 

vejamos: “Art.1º. A República Federativa do Brasil, formada pela união 

indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em 

Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: (...)III - a 

dignidade da pessoa humana;” “Art. 5° - Todos são iguais perante a lei, 

sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 

estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à 

liberdade, á igualdade, à segurança, e à propriedade, nos termos 

seguintes: (...) § 1° - As normas definidoras dos direitos e garantias 

fundamentais têm aplicação imediata.”. “Art. 6° - São direitos sociais a 

educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a 

previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência 

aos desamparados, na forma desta Constituição.” “Art. 194 – A 

seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de 

iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os 

direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social. Parágrafo 

único. Compete ao Poder Público, nos termos da lei organizar a seguridade 

social, com base nos seguintes objetivos: I – universalidade da cobertura 

e do atendimento;” “Art. 196 – A saúde é direito de todos e dever do 

Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à 

redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e 

igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e 

recuperação.” “Art. 197 – São de relevância pública as ações e serviços 

de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua 

regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita 

diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou 

jurídica de direito privado.” (negritos acrescidos). Dos dispositivos supra, 

depreende-se que o direito à vida e, por conseguinte, à saúde, deteve do 

constituinte tratamento prioritário posto integrar o mínimo existencial, as 

necessidades básicas, sem quais a dignidade humana se queda 

comprometida. Daí, que princípios nortes da seguridade social, mais 

especificamente da saúde, como o da universalidade da cobertura e do 

atendimento, devem ser observados, sobretudo, pelo Poder Público, sendo 

infrutífera a tese do caráter programático das normas sociais. Aliás, é 

esse o entendimento do egrégio Supremo Tribunal Federal, in verbis: 

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 

DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS. 

IMPRESCINDIBILIDADE. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. ART. 

323 DO RISTF C.C. ART. 102, III, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 

REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. 

SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INVIABILIDADE DO 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. A repercussão geral pressupõe recurso 

admissível sob o crivo dos demais requisitos constitucionais e 

processuais de admissibilidade (art. 323 do RISTF). 2. Consectariamente, 

se inexiste questão constitucional, não há como se pretender seja 

reconhecida a repercussão geral das questões constitucionais discutidas 

no caso (art. 102, III, § 3º, da CF). 3. Deveras, entendimento diverso do 

adotado pelo Tribunal a quo, concluindo que o fornecimento de fraldas 

descartáveis à ora recorrida seria, ou não, imprescindível à sua saúde, 
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ensejaria o reexame do contexto fático-probatório engendrado nos autos, 

o que inviabiliza o extraordinário, a teor do Enunciado da Súmula n. 279 do 

Supremo Tribunal Federal, verbis: “para simples reexame de prova não 

cabe recurso extraordinário”. 4. In casu, o acórdão originariamente 

recorrido assentou: “APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PÚBLICO NÃO 

ESPECIFICADO. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO FRALDAS 

DESCARTÁVEIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO E DO ESTADO. 

DESCAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. AUSÊNCIA DE 

RECURSOS DA AUTORA. COMPROVAÇÃO. 1. Qualquer dos entes 

políticos da federação tem o dever na promoção, prevenção e 

recuperação da saúde. 2. A ausência da inclusão de fraldas geriátricas 

nas listas prévias, quer no âmbito municipal, quer estadual, não pode 

obstaculizar o seu fornecimento por qualquer dos entes federados, desde 

que demonstrada a imprescindibilidade para a manutenção da saúde do 

cidadão, pois é direito de todos e dever do Estado promover os atos 

indispensáveis à concretização do direito à saúde, quando desprovido o 

cidadão de meios próprios. 3. É direito de todos e dever do Estado 

promover os atos indispensáveis à concretização do direito à saúde, tais 

como fornecimento de medicamentos, acompanhamento médico e 

cirúrgico, quando não possuir o cidadão meios próprios para adquiri-los. 4. 

Comprovada a carência de recursos da autora para arcar com o 

tratamento, compete ao Estado fornecer os produtos imprescindíveis a 

sua saúde. Apelações desprovidas.” 5. Agravo regimental a que se nega 

provimento. (RE 668724 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, 

julgado em 24/04/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-095 DIVULG 

15-05-2012 PUBLIC 16-05-2012) (negritos acrescidos). No mesmo sentido, 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, vejamos: “RECURSO DE 

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA - 

DEFERIMENTO - OBRIGAÇÃO ATRIBUÍDA AO ESTADO - FORNECIMENTO 

GRATUITO EM LEITO DE UTI - PACIENTE ACOMETIDO DE QUADRO GRAVE 

COM RISCO DE VIDA - PRELIMINARES - ILEGITIMIDADE PASSIVA AD 

CAUSAM E IMPOSSIBILIDADE DE TUTELA ANTECIPADA CONTRA A 

FAZENDA PÚBLICA - REJEIÇÃO - LEI 8.080/90, CONSTITUIÇÕES FEDERAL 

E ESTADUAL - ART. 196 E 217 - PROMOÇÃO DA SAÚDE - 

RESPONSABILIDADE DO ESTADO - NORMA DEFINIDORA DE DIREITO 

FUNDAMENTAL - APLICAÇÃO IMEDIATA - ART. 5º, § 1º, CF - ALEGAÇÃO 

DE NECESSIDADE DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA - INVIABILIDADE - 

ALEGAÇÃO DE INGERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO NO PODER 

EXECUTIVO - IMPROCEDÊNCIA - ALEGAÇÃO DE INDEMONSTRA-ÇÃO DE 

HIPOSSUFICIÊNCIA - INEXISTÊNCIA DE ÔNUS DA PROVA DA EXISTÊNCIA 

DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO 

AUTOR - RECURSO IMPROVIDO. Sendo a saúde e a vida direitos de todos 

e dever do Estado, possuem aplicação imediata, não se cuidando, pois, de 

norma programática, mas sim definidora de direito fundamental, ex vi do 

artigo 5º, § 1º da Lei Maior. É possível, excepcionalmente, a concessão de 

antecipação de tutela contra o Estado, quando caracterizado o estado de 

necessidade e a exigência de preservação da vida humana. A alegada 

ausência de previsão orçamentária não pode ser motivo para a negativa 

de internação em UTI e para o respectivo pagamento das despesas dela 

decorrentes, uma vez que não há termos de comparação entre previsão 

orçamentária e o direito à vida ”. (negritou-se) Dessa forma, a concessão 

da tutela antecipada objetiva tão-somente outorgar ao indivíduo o mesmo 

direito à saúde usufruído por tantos outros que foram beneficiados por 

uma situação financeira abastada. Registre-se que, como se não 

bastasse a proteção constitucional, o direito social à saúde encontra 

sustentáculo também na Lei 8080/90, que, em seu art.2º, atribui ao Estado, 

isto é, a todos entes federados a se: União, Estados, Distrito Federal e 

Municípios, a obrigação de providenciar as condições indispensáveis ao 

pleno exercício do direito à saúde, senão vejamos: “Art. 2º A saúde é um 

direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as 

condições indispensáveis ao seu pleno exercício. § 1º O dever do Estado 

de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas 

econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de 

outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem 

acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua 

promoção, proteção e recuperação”. Corroborando o raciocínio supra 

exposto, mister transcrever o entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça: “(...) O direito à percepção de tais medicamentos decorre de 

garantias previstas na Constituição Federal, que vela pelo direito à vida ( 

art. 5º, caput) e à saúde (art. 6º), competindo à União, Estados, Distrito 

Federal e Municípios o seu cuidado (art. 23, inciso II), bem como a 

organização da seguridade social, garantindo a “universalidade da 

cobertura e do atendimento”.(art. 194, parágrafo único, I) . (...)” 

Ultrapassadas tais considerações, passo à análise dos requisitos 

autorizadores da tutela antecipada. O artigo 300, do CPC reclama a 

conjugação de dois requisitos para a concessão da medida, quais sejam: 

relevância dos fundamentos da demanda e receio de ineficácia da medida. 

Com relação ao exame, o primeiro requisito vê-se incrustado nos relatórios 

médicos juntos, afinal, o médico deixou consignada a necessidade de 

realização deste. Doravante, a urgência da medida é ínsita ao bem que se 

pretende tutelar, sedimentado que é na proteção à saúde, quiça à vida, da 

parte autora, considerando a imprescindibilidade do tratamento com a 

máxima brevidade. Nessa ordem de ideias, não se mostra crível qualquer 

omissão da parte demandada frente à necessidade premente do indivíduo 

ao tratamento indicado. Reforçando esse raciocínio, valho-me do seguinte 

julgado do STJ: “(...) Ação ordinária objetivando a condenação do Estado 

do Rio Grande do Sul e do Município de Porto Alegre ao fornecimento 

gratuito de medicamento não registrado no Brasil, mas que consta de 

receituário médico, necessário ao tratamento de paciente portador do 

vírus HIV. (...) Configurada a necessidade do recorrente de ver atendida a 

sua pretensão, posto legítima e constitucionalmente garantida, uma vez 

assegurado o direito à saúde e, em última instância, à vida. A saúde, como 

de sabença, é direito de todos e dever do Estado. (...)O direito à saúde - 

além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as 

pessoas – representa conseqüência constitucional indissociável do direito 

à vida. O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua 

atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode 

mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de 

incidir, ainda que por censurável omissão, em grave comportamento 

inconstitucional. A INTERPRETAÇÃO DA NORMA PROGRAMÁTICA NÃO 

PODE TRANSFORMÁ- LA EM PROMESSA CONSTITUCIONAL 

INCONSEQÜENTE. - O caráter programático da regra inscrita no art. 196 da 

Carta Política – que tem por destinatários todos os entes políticos que 

compõem, no plano institucional, a organização federativa do Estado 

brasileiro – não pode converter-se em promessa constitucional 

inconseqüente, sob pena de o Poder Público, fraudando justas 

expectativas nele depositadas pela coletividade, substituir, de maneira 

ilegítima, o cumprimento de seu impostergável dever, por um gesto 

irresponsável de infidelidade governamental ao que determina a própria Lei 

Fundamental do Estado (...) ” (negritos acrescidos). A concessão da tutela 

antecipada para a disponibilização de cirurgia prestigia, ainda, o princípio 

da proporcionalidade, decorrente do princípio do devido processo legal 

substancial, uma vez que a medida traz um caráter de urgência que 

sucumbe o interesse da parte adversa. Portanto, o seu deferimento vem 

ao encontro do próprio direito à vida, proporcionalmente superior aos 

interesses da Administração Pública. Vale registrar ainda que, embora o 

NAT em seu parecer alegue se tratar de caso eletivo, tenho que o novo 

relatório médico acostado em ID 16942163 foi categórico ao expor que a 

demora na realização do procedimento pode fazer com que a lesão se 

torne maligna, agravando o quadro de saúde do paciente. Posto isso, 

DEFIRO a liminar, razão porque, DETERMINO que o requerido, Estado de 

Mato Grosso e MUNICIPIO DE CURVELANDIA, no prazo de 10 (dez) dias, 

FORNEÇA o procedimento cirúrgico de SINUSECTOMIA, sob pena de 

bloqueio de verbas. Transcorrido in albis o prazo assinalado, à autora 

para carrear aos autos mais 2 (dois) orçamentos da cirurgia pugnada para 

fins de bloqueio, nos termos do art.11, Provimento nº 02/2015 – CGJ, 

vindo-me os autos conclusos imediatamente. CITE-SE na forma requerida. 

Com a vinda aos autos de contestação, ou transcorrido o prazo in albis, 

de tudo certificado, INTIME-SE a autora para querendo impugná-la no 

prazo legal. Por fim, CONCLUSOS. CUMPRA-SE, expedindo o necessário 

com urgência. Mirassol D’Oeste-MT, 7 de dezembro de 2018. Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001363-62.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

CAMPESATTO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAETANO DEMOLINER CAMPESATTO OAB - RS82747 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ EDUARDO DA COSTA (REQUERIDO)

 

Vistos. Dispensado o relatório, atendido o art. 38 da Lei nº 9.099/95. 
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DECIDO. Verifico que a parte reclamante, embora devidamente intimada, 

deixou de comparecer na audiência, sem apresentar qualquer justificativa 

plausível pela ausência na solenidade de conciliação, consoante ressai do 

termo aportado no id nº 16914600. A presença da parte nas audiências é 

obrigatória, devendo as partes apresentar suas justificativas até a 

abertura da sessão, em caso de impossibilidade de comparecimento. 

Prescreve o Enunciado 20 do FONAJE: “O comparecimento pessoal da 

parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser 

representada por preposto”. O artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

prescreve que: “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos 

previstos em lei: I - quando o Autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo”. Assim, não comparecendo a parte interessada 

na audiência, a extinção do processo é medida que se impõe. A extinção 

do processo independerá, no presente caso, de prévia intimação pessoal 

das partes (art. 51, §1º da Lei nº 9.099/95). Ensina-nos o jurisconsulto 

Ricardo Cunha Chimenti que: “Não comparecimento do autor. Extinção do 

processo sem julgamento do mérito. Extingue-se o processo, sem 

julgamento do mérito, nos termos do art. 51, I, da Lei n. 9.099, de 

26-9-1995, quando o autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo, mesmo que tenha advogado constituído”. (in, 

Teoria e Prática dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais e Federais, 8ª 

edição, Editora Saraiva, pág. 102) Nesse sentido, verbis: “PROCESSUAL 

CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. AUTOR. 

AUSÊNCIA. INTIMAÇÃO. ADVOGADO. VALIDADE. EXTINÇÃO. 

CONSEQUÊNCIA LEGAL. Nos termos do artigo 51, I, da Lei 9.099/95, a 

ausência do autor a qualquer das audiências do processo acarreta a 

extinção do feito sem julgamento do mérito, não se justificando a falta 

quando o advogado da parte foi regularmente intimado da designação do 

ato. Recurso conhecido e não provido”. (Recurso Inominado nº 

2004.0001565-3, Juiz Relator Vitor Roberto Silva, Livro 45, folha 229/231, 

Julgado em 09/08/2004 - Turma Recursal Única do Juizado Especial Cível 

do Estado do Paraná)” Para evitar a extinção do processo em razão do 

não comparecimento à audiência designada, a justificativa deve ser 

apresentada até o momento da abertura do referido ato, o que in casu, 

não ocorrera, não podendo lhe ser concedido prazo suplementar para 

apresentação. Devemos nos ater que o rigor da exigência do 

comparecimento pessoal das partes às audiências designadas, deve-se 

ao princípio maior do sistema dos Juizados Especiais, que é a tentativa de 

conciliação entre os litigantes. Com efeito, o legislador atribuiu tal 

importância à conciliação que obrigou a presença pessoal das partes, 

estabelecendo sérias sanções para aquele que não comparecer à 

audiência: para a Autora, a extinção do feito, para a ré, a revelia. (TJSP, 

1º Colégio Recursal da Capital do Estado de São Paulo). Destarte, com 

fundamento no Enunciado 20 do FONAJE e art. 51, inciso I da Lei n.º 

9.099/1995, JULGO EXTINTA a presente ação, sem resolução de mérito, 

ante a ausência injustificada da parte reclamante à audiência. Condeno a 

parte reclamante ao pagamento das custas processuais (Enunciado 28 do 

FONAJE e item 5.9.1, II, da CNGC), devendo a mesma ser intimada para 

pagamento, no prazo de 05 (cinco) dias, ressalvada a comprovação 

referida no artigo 51, § 2º, da Lei nº 9.099/95. Após, observadas as 

cautelas de estilo, arquivem-se os autos com as baixas necessárias. 

P.R.I.C. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 07 de dezembro de 

2018. (Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000254-13.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

DURCILENE DE SOUZA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO(A))

 

Vistos. Dispensado o relatório, atendido o art. 38 da Lei nº 9.099/95. 

DECIDO. Verifico que a parte reclamante, embora devidamente intimada, 

deixou de comparecer na audiência, sem apresentar qualquer justificativa 

plausível pela ausência na solenidade de conciliação, consoante ressai do 

termo aportado no id nº 16862802. A presença da parte nas audiências é 

obrigatória, devendo as partes apresentar suas justificativas até a 

abertura da sessão, em caso de impossibilidade de comparecimento. 

Prescreve o Enunciado 20 do FONAJE: “O comparecimento pessoal da 

parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser 

representada por preposto”. O artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

prescreve que: “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos 

previstos em lei: I - quando o Autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo”. Assim, não comparecendo a parte interessada 

na audiência, a extinção do processo é medida que se impõe. A extinção 

do processo independerá, no presente caso, de prévia intimação pessoal 

das partes (art. 51, §1º da Lei nº 9.099/95). Ensina-nos o jurisconsulto 

Ricardo Cunha Chimenti que: “Não comparecimento do autor. Extinção do 

processo sem julgamento do mérito. Extingue-se o processo, sem 

julgamento do mérito, nos termos do art. 51, I, da Lei n. 9.099, de 

26-9-1995, quando o autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo, mesmo que tenha advogado constituído”. (in, 

Teoria e Prática dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais e Federais, 8ª 

edição, Editora Saraiva, pág. 102) Nesse sentido, verbis: “PROCESSUAL 

CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. AUTOR. 

AUSÊNCIA. INTIMAÇÃO. ADVOGADO. VALIDADE. EXTINÇÃO. 

CONSEQUÊNCIA LEGAL. Nos termos do artigo 51, I, da Lei 9.099/95, a 

ausência do autor a qualquer das audiências do processo acarreta a 

extinção do feito sem julgamento do mérito, não se justificando a falta 

quando o advogado da parte foi regularmente intimado da designação do 

ato. Recurso conhecido e não provido”. (Recurso Inominado nº 

2004.0001565-3, Juiz Relator Vitor Roberto Silva, Livro 45, folha 229/231, 

Julgado em 09/08/2004 - Turma Recursal Única do Juizado Especial Cível 

do Estado do Paraná)” Para evitar a extinção do processo em razão do 

não comparecimento à audiência designada, a justificativa deve ser 

apresentada até o momento da abertura do referido ato, o que in casu, 

não ocorrera, não podendo lhe ser concedido prazo suplementar para 

apresentação. Devemos nos ater que o rigor da exigência do 

comparecimento pessoal das partes às audiências designadas, deve-se 

ao princípio maior do sistema dos Juizados Especiais, que é a tentativa de 

conciliação entre os litigantes. Com efeito, o legislador atribuiu tal 

importância à conciliação que obrigou a presença pessoal das partes, 

estabelecendo sérias sanções para aquele que não comparecer à 

audiência: para a Autora, a extinção do feito, para a ré, a revelia. (TJSP, 

1º Colégio Recursal da Capital do Estado de São Paulo). Destarte, com 

fundamento no Enunciado 20 do FONAJE e art. 51, inciso I da Lei n.º 

9.099/1995, JULGO EXTINTA a presente ação, sem resolução de mérito, 

ante a ausência injustificada da parte reclamante à audiência. Condeno a 

parte reclamante ao pagamento das custas processuais (Enunciado 28 do 

FONAJE e item 5.9.1, II, da CNGC), devendo a mesma ser intimada para 

pagamento, no prazo de 05 (cinco) dias, ressalvada a comprovação 

referida no artigo 51, § 2º, da Lei nº 9.099/95. Após, observadas as 

cautelas de estilo, arquivem-se os autos com as baixas necessárias. 

P.R.I.C. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 07 de dezembro de 

2018. (Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001916-12.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ANIZIO FERREIRA SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAJLA MILENA CASTRO DA SILVA OAB - MT13630/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRICARD SERVICOS DE INTERMEDIACAO DE CARTOES DE CREDITO LTDA 

(REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da R. 

Decisão constante do id. 16967450, bem como, da audiência de 

CONCILIAÇÃO designada para o dia 26 de Fevereiro de 2019 às 

14h00min. Informo, ainda, que em conformidade com a Portaria 

002/2016-JE, deixei de proceder com a intimação pessoal da parte autora 

para que compareça à referida audiência, devendo Vossa Senhoria 

comunica-la do dia e horário de realização da mesma. Ressalvo-lhe, por 

fim, que o não comparecimento da parte autora na audiência conciliatória 

poderá ensejar na condenação as custas processuais, com base no 

Enunciado 28 do FONAJE e item 5.9.1, II. da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001883-22.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:
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LUIZ GABRIEL MARTINS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ GABRIEL MARTINS OAB - MT24343/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1001883-22.2018.8.11.0011. EXEQUENTE: LUIZ GABRIEL MARTINS 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos em Correição. De 

pronto, a despeito do disposto na Lei nº 12.153/2009 e da nova 

sistemática trazida pelo Novo Código de Processo Civil de 2015, deixo de 

designar sessão de mediação/conciliação no presente feito, em razão da 

manifesta falta de interesse em transacionar em casos análogos. Cuida-se 

de execução de título judicial em face do Estado de Mato Grosso, onde o 

exequente pretende receber créditos oriundos de honorários arbitrados 

em causas onde este foi nomeado para patrocinar os interesses de 

pessoas carentes nesta Comarca. O exequente pugnou pela concessão 

dos benefícios da Justiça Gratuita em seu favor, contudo, postergo a 

apreciação do pedido, nos termos do art. 54, paragrafo único. Desta 

forma, CITE-SE para, querendo, opor embargos no prazo de 30 (trinta) 

dias. Certificado o não oferecimento de embargos, REQUISITE-SE o 

pagamento, por intermédio do Excelentíssimo Presidente do Tribunal de 

Justiça (NCPC, artigo 910, §1º). CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 6 de dezembro de 2018. Henriqueta 

Fernanda C.A.F.Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010447-07.2014.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

IANE SOALHEIRO AQUINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELLEN MENEZES BARRANCO OAB - MT0015667A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HELLEN MARIA LUPERINI (REQUERIDO)

 

Vistos. DEFIRO o pedido de id nº 16836269, de modo que SUSPENDO o 

presente feito pelo prazo de 03 (três) meses. Com o transcurso do prazo 

da suspensão, INTIME-SE a requerente para pugnar o que de direito, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Transcorrendo o prazo in albis, INTIME-SE 

pessoalmente a requerente para dar prosseguimento no feito, no prazo de 

05 (cinco) dias, sob pena de extinção. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 06 de 

dezembro de 2018. (Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. 

Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000357-20.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE APARECIDA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

Vistos. Sem delongas desnecessárias, tendo em vista que a autora 

colacionou aos autos prova da alegada hipossuficiência em id nº 

16701052, ACOLHO o pleito de id nº 16366767, razão porque Defiro o 

pedido de gratuidade formulado, nos termos da Lei nº 1.060/50, e art. 98, 

do CPC, suspendendo a exigibilidade da condenação nas custas 

processuais. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 07 

de dezembro de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. 

F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010074-39.2015.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA ALVES CABRAL CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PLINIO PELLENZ JUNIOR OAB - MT0018240A (ADVOGADO(A))

PAULOSALEM PEREIRA GONCALVES OAB - MT0018220A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Estado de Mato Grosso (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIA PALMIRO DA SILVA E LIMA OAB - MT0002394A 

(ADVOGADO(A))

RODRIGO SANTOS DE CARVALHO OAB - MT0018026S (ADVOGADO(A))

 

Vistos. DEFIRO o pleito formulado em ID 16814347, de modo que determino 

a INTIMAÇÃO do requerido para efetuar o recolhimento do FGTS, férias e 

1/3 referente a todo o período de prestação de serviço da reclamante, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$ 50,00 

(cinquenta reais). Após, INTIME-SE a exequente para manifestação, em 

igual prazo. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 07 de 

dezembro de 2018. Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000169-61.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA APARECIDA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANE SOUZA DO COUTO OAB - MT0013637A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Certifico que, considerando o aporte do cálculo determinado 

pela R. Decisão de Id. 16465941 e juntado ao Id. 17004022, INTIMEM-SE as 

partes para pugnarem o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias. Para 

constar lavrei a presente. Mirassol D’Oeste, 11 de dezembro de 2018. 

Mayla Gimenes de Melo Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001874-60.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON CARLOS FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILSON CARLOS FERREIRA OAB - MT0014391A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DO MATO GROSSO - FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO 

GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1001874-60.2018.8.11.0011. EXEQUENTE: GILSON CARLOS FERREIRA 

EXECUTADO: ESTADO DO MATO GROSSO - FAZENDA PÚBLICA DO 

ESTADO DO MATO GROSSO Vistos em Correição. De pronto, a despeito 

do disposto na Lei nº 12.153/2009 e da nova sistemática trazida pelo Novo 

Código de Processo Civil de 2015, deixo de designar sessão de 

mediação/conciliação no presente feito, em razão da manifesta falta de 

interesse em transacionar em casos análogos. Cuida-se de execução de 

título judicial em face do Estado de Mato Grosso, onde o exequente 

pretende receber créditos oriundos de honorários arbitrados em causas 

onde este foi nomeado para patrocinar os interesses de pessoas 

carentes nesta Comarca. O exequente pugnou pela concessão dos 

benefícios da Justiça Gratuita em seu favor, contudo, postergo a 

apreciação do pedido, nos termos do art. 54, paragrafo único. Desta 

forma, CITE-SE para, querendo, opor embargos no prazo de 30 (trinta) 

dias. Certificado o não oferecimento de embargos, REQUISITE-SE o 

pagamento, por intermédio do Excelentíssimo Presidente do Tribunal de 

Justiça (NCPC, artigo 910, §1º). CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 6 de dezembro de 2018. Henriqueta 

Fernanda C.A.F.Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001845-10.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA ALESSANDRA FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA ALESSANDRA FERREIRA OAB - MT0018996A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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ESTADO DO MATO GROSSO - FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO 

GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1001845-10.2018.8.11.0011. EXEQUENTE: DEBORA ALESSANDRA 

FERREIRA EXECUTADO: ESTADO DO MATO GROSSO - FAZENDA 

PÚBLICA DO ESTADO DO MATO GROSSO Vistos em Correição. De 

pronto, a despeito do disposto na Lei nº 12.153/2009 e da nova 

sistemática trazida pelo Novo Código de Processo Civil de 2015, deixo de 

designar sessão de mediação/conciliação no presente feito, em razão da 

manifesta falta de interesse em transacionar em casos análogos. Cuida-se 

de execução de título judicial em face do Estado de Mato Grosso, onde o 

exequente pretende receber créditos oriundos de honorários arbitrados 

em causas onde este foi nomeado para patrocinar os interesses de 

pessoas carentes nesta Comarca. O exequente pugnou pela concessão 

dos benefícios da Justiça Gratuita em seu favor, contudo, postergo a 

apreciação do pedido, nos termos do art. 54, paragrafo único. Desta 

forma, CITE-SE para, querendo, opor embargos no prazo de 30 (trinta) 

dias. Certificado o não oferecimento de embargos, REQUISITE-SE o 

pagamento, por intermédio do Excelentíssimo Presidente do Tribunal de 

Justiça (NCPC, artigo 910, §1º). CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 6 de dezembro de 2018. Henriqueta 

Fernanda C.A.F.Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001802-73.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON CARLOS FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILSON CARLOS FERREIRA OAB - MT0014391A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DO MATO GROSSO - FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO 

GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1001802-73.2018.8.11.0011. EXEQUENTE: GILSON CARLOS FERREIRA 

EXECUTADO: ESTADO DO MATO GROSSO - FAZENDA PÚBLICA DO 

ESTADO DO MATO GROSSO Vistos em Correição. De pronto, a despeito 

do disposto na Lei nº 12.153/2009 e da nova sistemática trazida pelo Novo 

Código de Processo Civil de 2015, deixo de designar sessão de 

mediação/conciliação no presente feito, em razão da manifesta falta de 

interesse em transacionar em casos análogos. Cuida-se de execução de 

título judicial em face do Estado de Mato Grosso, onde o exequente 

pretende receber créditos oriundos de honorários arbitrados em causas 

onde este foi nomeado para patrocinar os interesses de pessoas 

carentes nesta Comarca. O exequente pugnou pela concessão dos 

benefícios da Justiça Gratuita em seu favor, contudo, postergo a 

apreciação do pedido, nos termos do art. 54, paragrafo único. Desta 

forma, CITE-SE para, querendo, opor embargos no prazo de 30 (trinta) 

dias. Certificado o não oferecimento de embargos, REQUISITE-SE o 

pagamento, por intermédio do Excelentíssimo Presidente do Tribunal de 

Justiça (NCPC, artigo 910, §1º). CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 6 de dezembro de 2018. Henriqueta 

Fernanda C.A.F.Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001803-58.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON CARLOS FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILSON CARLOS FERREIRA OAB - MT0014391A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DO MATO GROSSO - FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO 

GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1001803-58.2018.8.11.0011. EXEQUENTE: GILSON CARLOS FERREIRA 

EXECUTADO: ESTADO DO MATO GROSSO - FAZENDA PÚBLICA DO 

ESTADO DO MATO GROSSO Vistos em Correição. De pronto, a despeito 

do disposto na Lei nº 12.153/2009 e da nova sistemática trazida pelo Novo 

Código de Processo Civil de 2015, deixo de designar sessão de 

mediação/conciliação no presente feito, em razão da manifesta falta de 

interesse em transacionar em casos análogos. Cuida-se de execução de 

título judicial em face do Estado de Mato Grosso, onde o exequente 

pretende receber créditos oriundos de honorários arbitrados em causas 

onde este foi nomeado para patrocinar os interesses de pessoas 

carentes nesta Comarca. O exequente pugnou pela concessão dos 

benefícios da Justiça Gratuita em seu favor, contudo, postergo a 

apreciação do pedido, nos termos do art. 54, paragrafo único. Desta 

forma, CITE-SE para, querendo, opor embargos no prazo de 30 (trinta) 

dias. Certificado o não oferecimento de embargos, REQUISITE-SE o 

pagamento, por intermédio do Excelentíssimo Presidente do Tribunal de 

Justiça (NCPC, artigo 910, §1º). CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 6 de dezembro de 2018. Henriqueta 

Fernanda C.A.F.Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001808-80.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON CARLOS FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILSON CARLOS FERREIRA OAB - MT0014391A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DO MATO GROSSO - FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO 

GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1001808-80.2018.8.11.0011. EXEQUENTE: GILSON CARLOS FERREIRA 

EXECUTADO: ESTADO DO MATO GROSSO - FAZENDA PÚBLICA DO 

ESTADO DO MATO GROSSO Vistos em Correição. De pronto, a despeito 

do disposto na Lei nº 12.153/2009 e da nova sistemática trazida pelo Novo 

Código de Processo Civil de 2015, deixo de designar sessão de 

mediação/conciliação no presente feito, em razão da manifesta falta de 

interesse em transacionar em casos análogos. Cuida-se de execução de 

título judicial em face do Estado de Mato Grosso, onde o exequente 

pretende receber créditos oriundos de honorários arbitrados em causas 

onde este foi nomeado para patrocinar os interesses de pessoas 

carentes nesta Comarca. O exequente pugnou pela concessão dos 

benefícios da Justiça Gratuita em seu favor, contudo, postergo a 

apreciação do pedido, nos termos do art. 54, paragrafo único. Desta 

forma, CITE-SE para, querendo, opor embargos no prazo de 30 (trinta) 

dias. Certificado o não oferecimento de embargos, REQUISITE-SE o 

pagamento, por intermédio do Excelentíssimo Presidente do Tribunal de 

Justiça (NCPC, artigo 910, §1º). CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 6 de dezembro de 2018. Henriqueta 

Fernanda C.A.F.Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010721-39.2012.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

CARMELITA ROSA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILSON CARLOS FERREIRA OAB - MT0014391A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Vistos. Dispensado o relatório nos termos do art. 38 da lei 9.099/95. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Considerando que o fato gerador do crédito 

existente nos autos fora fundado anteriormente a 11/08/2015, tem-se que 

cabe ao exequente empreender diligência no sentido de habilitar seu 

crédito junto ao juízo universal da recuperação judicial, a fim de que este 

seja devidamente adimplido dentro do prazo recuperacional. Neste caso, 

aplica-se a regra do Enunciado 51 do Fonaje, o qual dispõe: ENUNCIADO 

51 – Os processos de conhecimento contra empresas sob liquidação 

extrajudicial, concordata ou recuperação judicial devem prosseguir até a 

sentença de mérito, para constituição do título executivo judicial, 

possibilitando a parte habilitar o seu crédito, no momento oportuno, pela via 

própria (nova redação – XXI Encontro – Vitória/ES). Nesse sentido: 

EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. EMPRESA EXECUTADA EM 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ENUNCIADO 51 DO FONAJE. IMPOSSIBILIDADE 
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DE EXECUÇÃO PERANTE O JUIZADO ESPECIAL. NECESSIDADE DE 

HABILITAÇÃO DO CRÉDITO PELA VIA PRÓPRIA. SENTENÇA MANTIDA 

POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1. O crédito constituído em favor 

do exequente por meio de título judicial não pode, no caso concreto, ser 

executado perante o Juizado Especial Cível, o qual é incompetente para 

fazê-lo, eis encontrar-se a empresa executada em processo de 

recuperação judicial, o que impõe ao autor a habilitação de seu crédito 

perante o juízo falimentar, por ter sido constituído em data anterior ao 

ingresso daquela ação. 2. Cabe analogia ao Enunciado nº 51 do FONAJE 

que dispõe que "os processos de conhecimento contra empresas sob 

liquidação extrajudicial, concordata ou recuperação judicial devem 

prosseguir até a sentença de mérito, para constituição do título executivo 

judicial, possibilitando a parte habilitar o seu crédito, no momento oportuno, 

pela via própria." Assim, correta a decisão que extinguiu o feito, devendo 

o credor habilitar seu crédito junto ao Juízo onde tramita a recuperação 

judicial da executada. Sentença confirmada por seus próprios 

fundamentos. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71004213625, 

Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Adriana da 

Silva Ribeiro, Julgado em 23/05/2013) IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. TÍTULO 

EXECUTIVO JÁ CONSTITUÍDO. IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO PERANTE 

O JUIZADO ESPECIAL. NECESSIDADE DE HABILITAÇÃO DO CRÉDITO 

PELA VIA PRÓRIA. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO 51 DO FONAJE. 

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71003756954, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Vivian Cristina Angonese Spengler, Julgado em 12/12/2012) IMPUGNAÇÃO 

À FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMPRESA RÉ EM 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ENUNCIADO 51 DO FONAJE. TÍTULO 

EXECUTIVO CONSTITUÍDO. IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO PERANTE O 

JUIZADO ESPECIAL. NECESSIDADE DE HABILITAÇÃO DO CRÉDITO PELA 

VIA PRÓRIA. 1. Ainda que a hipótese dos autos não conste do rol do art. 

52, IX, da Lei nº 9.099/95, a pretensão de extinção da execução poderia 

ser aventada até mesmo por simples petição, ou reconhecido ex officio 

pelo Juízo, uma vez que o crédito constituído em favor da recorrente não 

pode ser executado perante o Juizado Especial Cível, o qual é 

incompetente para fazê-lo. 2. Dispõe o Enunciado nº 51 do FONAJE que 

“os processos de conhecimento contra empresas sob liquidação 

extrajudicial, concordata ou recuperação judicial devem prosseguir até a 

sentença de mérito, para constituição do título executivo judicial, 

possibilitando a parte habilitar o seu crédito, no momento oportuno, pela via 

própria.” Assim, correta a decisão que determinou o levantamento da 

penhora, devendo a credora habilitar seu crédito junto ao Juízo onde 

tramita a recuperação judicial da executada. TJRS, Recurso Cível 

71003556099, 1ª Turma Recursal, Relator Ricardo Torres Hermann, j. 

10/05/2012). Pelo exposto, JULGO EXTINTO o feito sem rescolução de 

mérito ante a incompetência deste juízo para prosseguimento dos atos 

expropriatórios em face da executada que está em processo 

recuperacional, devendo a exequente seguir o procedimento apto à 

habilitar seu crédito perante o juízo recuperacional. EXPEÇAM-SE as 

competentes certidões de crédito nos valores apontados pela exequente. 

Após, ARQUIVE-SE. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol 

D’Oeste/MT, 07 de dezembro de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001805-28.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON CARLOS FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILSON CARLOS FERREIRA OAB - MT0014391A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DO MATO GROSSO - FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO 

GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1001805-28.2018.8.11.0011. EXEQUENTE: GILSON CARLOS FERREIRA 

EXECUTADO: ESTADO DO MATO GROSSO - FAZENDA PÚBLICA DO 

ESTADO DO MATO GROSSO Vistos em Correição. De pronto, a despeito 

do disposto na Lei nº 12.153/2009 e da nova sistemática trazida pelo Novo 

Código de Processo Civil de 2015, deixo de designar sessão de 

mediação/conciliação no presente feito, em razão da manifesta falta de 

interesse em transacionar em casos análogos. Cuida-se de execução de 

título judicial em face do Estado de Mato Grosso, onde o exequente 

pretende receber créditos oriundos de honorários arbitrados em causas 

onde este foi nomeado para patrocinar os interesses de pessoas 

carentes nesta Comarca. O exequente pugnou pela concessão dos 

benefícios da Justiça Gratuita em seu favor, contudo, postergo a 

apreciação do pedido, nos termos do art. 54, paragrafo único. Desta 

forma, CITE-SE para, querendo, opor embargos no prazo de 30 (trinta) 

dias. Certificado o não oferecimento de embargos, REQUISITE-SE o 

pagamento, por intermédio do Excelentíssimo Presidente do Tribunal de 

Justiça (NCPC, artigo 910, §1º). CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 6 de dezembro de 2018. Henriqueta 

Fernanda C.A.F.Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000246-70.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JULIETA ROSA DE ASSUNCAO 92581722134 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA ALESSANDRA FERREIRA OAB - MT0018996A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DESPACHO Processo: 

1000246-70.2017.8.11.0011. REQUERENTE: JULIETA ROSA DE 

ASSUNCAO 92581722134 REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos em Correição. Considerando o 

retorno dos autos da Turma Recursal, DETERMINO a intimação das partes 

para pugnarem o que de direito no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

arquivamento. Transcorrendo o prazo in albis, AO ARQUIVO. Caso 

contrário, CONCLUSOS. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 6 de dezembro de 2018. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000425-04.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CRISTINO PAIXAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DESPACHO Processo: 

1000425-04.2017.8.11.0011. REQUERENTE: JOSE CRISTINO PAIXAO 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos em Correição. Considerando 

o retorno dos autos da Turma Recursal, DETERMINO a intimação das 

partes para pugnarem o que de direito no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de arquivamento. Transcorrendo o prazo in albis, AO ARQUIVO. 

Caso contrário, CONCLUSOS. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 6 de dezembro de 2018. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000180-56.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

GENEILZA DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RECI FOTO X STUDIO FOTOGRAFICO LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Vistos. Tendo em vista o certificado em id nº 16662643 DETERMINO a 

intimação da requerente para indicar novo endereço considerando que o 

apresentado já fora tentado, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

extinção. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS 
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PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 07 de dezembro de 2018. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010277-64.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA VIANA DE ALENCAR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA OAB - MT0009495A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO GARCIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCOS ANTONIO SILVA DE LIMA OAB - MT0019919A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DESPACHO Processo: 

8010277-64.2016.8.11.0011. EXEQUENTE: DANIELA VIANA DE ALENCAR 

EXECUTADO: SERGIO GARCIA Vistos. Ante o teor do petitório de ID 

16399324, INTIME-SE a exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifeste acerca do pleito de parcelamento do valor exequendo, nos 

termos do §1º do art. 916 do CPC. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D´Oeste/MT, 6 de dezembro de 2018. Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010211-21.2015.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO BERGAMASCO DUTRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA ALESSANDRA FERREIRA OAB - MT0018996A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Vistos. De pronto, tendo em vista que as partes concordaram com o 

cálculo do contador judicial de id nº 16421173, O HOMOLOGO. 

Considerando que a parte sucumbente não efetuou o pagamento 

espontâneo da condenação, e, ante o teor do petitório de id nº 16493388, 

determino: I – INTIME-SE a parte executada, por meio de seu advogado via 

DJE (Novo CPC, art. 513, §2º, I), ou, na falta deste e em caso de ser 

representada pela Defensoria Pública, por carta com Aviso de 

Recebimento (Art. 513, §2º, II, do Novo CPC), para efetuar o pagamento, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incidir em multa de 10% do total 

da condenação e, também, de honorários de advogados no mesmo 

patamar, nos termos do art. 523, §1º, do Novo CPC (Enunciado nº 97 do 

FONAJE). II – Transcorrido o prazo acima sem o pagamento, em havendo 

pedido de penhora on line, voltem-me os autos conclusos. III - Não 

existindo pedido no sentido encimado, INTIME-SE a exequente para pugnar 

o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias. De tudo cumprido e 

certificado, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol 

D’Oeste/MT, 07 de dezembro de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000436-33.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

EDISLAINE DA SILVA VASCAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

Vistos. Considerando que a parte sucumbente não efetuou o pagamento 

espontâneo da condenação, e, ante o teor do petitório de id nº 16740093, 

determino: I – A conversão da ação para Cumprimento de Sentença. II – 

INTIME-SE a parte executada, por meio de seu advogado via DJE (Novo 

CPC, art. 513, §2º, I), ou, na falta deste e em caso de ser representada 

pela Defensoria Pública, por carta com Aviso de Recebimento (Art. 513, 

§2º, II, do Novo CPC), para efetuar o pagamento, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de incidir em multa de 10% do total da condenação e, 

também, de honorários de advogados no mesmo patamar, nos termos do 

art. 523, §1º, do Novo CPC (Enunciado nº 97 do FONAJE). III – 

Transcorrido o prazo acima sem o pagamento, em havendo pedido de 

penhora on line, voltem-me os autos conclusos. IV – Em não havendo o 

requerimento acima, ou sendo a referida penhora infrutífera, EXPEÇA-SE 

mandado de penhora, remoção, depósito, avaliação e intimação (art. 52, IV 

da Lei 9.099/95), em que deverão ser constritos tantos bens quantos 

bastem para a completa garantia do crédito exequendo. V – Transcorrido 

o prazo estipulado no item I, a parte executada terá 15 (quinze) dias para 

apresentar embargos, independentemente de penhora ou nova intimação 

(art. 525 do Novo CPC). VI – Não apresentados embargos, manifeste-se a 

parte credora, no prazo de 05 (cinco) dias, quanto ao seu interesse pela 

adjudicação dos bens penhorados. VII – Não havendo penhora, ou não 

localizada a parte devedora, INTIME-SE a parte exequente para que adote 

as providências cabíveis, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção (art. 53, §4º da Lei 9.099/95). Saliente-se que os prazos 

mencionados serão contabilizados em dias corridos, afastando-se da 

sistemática trazida com o advento do Novo Código de Processo Civil, 

conforme entendimento consolidado no Enunciado nº 165 do FONAJE. De 

tudo cumprido e certificado, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 07 de dezembro de 2018. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010133-90.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

APPOLARI INFORMATICA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA ALESSANDRA FERREIRA OAB - MT0018996A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A. (EXECUTADO)

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

 

Vistos. Considerando que a parte sucumbente não efetuou o pagamento 

espontâneo da condenação, e, ante o teor do petitório de id nº 16553802, 

determino: I – A conversão da ação para Cumprimento de Sentença. II – 

INTIME-SE a parte executada, por meio de seu advogado via DJE (Novo 

CPC, art. 513, §2º, I), ou, na falta deste e em caso de ser representada 

pela Defensoria Pública, por carta com Aviso de Recebimento (Art. 513, 

§2º, II, do Novo CPC), para efetuar o pagamento, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de incidir em multa de 10% do total da condenação e, 

também, de honorários de advogados no mesmo patamar, nos termos do 

art. 523, §1º, do Novo CPC (Enunciado nº 97 do FONAJE). III – 

Transcorrido o prazo acima sem o pagamento, em havendo pedido de 

penhora on line, voltem-me os autos conclusos. IV – Em não havendo o 

requerimento acima, ou sendo a referida penhora infrutífera, EXPEÇA-SE 

mandado de penhora, remoção, depósito, avaliação e intimação (art. 52, IV 

da Lei 9.099/95), em que deverão ser constritos tantos bens quantos 

bastem para a completa garantia do crédito exequendo. V – Transcorrido 

o prazo estipulado no item I, a parte executada terá 15 (quinze) dias para 

apresentar embargos, independentemente de penhora ou nova intimação 

(art. 525 do Novo CPC). VI – Não apresentados embargos, manifeste-se a 

parte credora, no prazo de 05 (cinco) dias, quanto ao seu interesse pela 

adjudicação dos bens penhorados. VII – Não havendo penhora, ou não 

localizada a parte devedora, INTIME-SE a parte exequente para que adote 

as providências cabíveis, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção (art. 53, §4º da Lei 9.099/95). Saliente-se que os prazos 

mencionados serão contabilizados em dias corridos, afastando-se da 

sistemática trazida com o advento do Novo Código de Processo Civil, 

conforme entendimento consolidado no Enunciado nº 165 do FONAJE. De 

tudo cumprido e certificado, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 07 de dezembro de 2018. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010095-44.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LOCAMAIS LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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VICTOR THIAGO MARQUES OCHIUCCI OAB - MT0014495A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALBERTINA BELOLI MARTINI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GILSON CARLOS FERREIRA OAB - MT0014391A (ADVOGADO(A))

DEBORA ALESSANDRA FERREIRA OAB - MT0018996A (ADVOGADO(A))

 

Vistos. Considerando que a parte sucumbente não efetuou o pagamento 

espontâneo da condenação, e, ante o teor do petitório de id nº 16308577, 

determino: I – A conversão da ação para Cumprimento de Sentença. II – 

INTIME-SE a parte executada, por meio de seu advogado via DJE (Novo 

CPC, art. 513, §2º, I), ou, na falta deste e em caso de ser representada 

pela Defensoria Pública, por carta com Aviso de Recebimento (Art. 513, 

§2º, II, do Novo CPC), para efetuar o pagamento, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de incidir em multa de 10% do total da condenação e, 

também, de honorários de advogados no mesmo patamar, nos termos do 

art. 523, §1º, do Novo CPC (Enunciado nº 97 do FONAJE). III – 

Transcorrido o prazo acima sem o pagamento, em havendo pedido de 

penhora on line, voltem-me os autos conclusos. IV – Em não havendo o 

requerimento acima, ou sendo a referida penhora infrutífera, EXPEÇA-SE 

mandado de penhora, remoção, depósito, avaliação e intimação (art. 52, IV 

da Lei 9.099/95), em que deverão ser constritos tantos bens quantos 

bastem para a completa garantia do crédito exequendo. V – Transcorrido 

o prazo estipulado no item I, a parte executada terá 15 (quinze) dias para 

apresentar embargos, independentemente de penhora ou nova intimação 

(art. 525 do Novo CPC). VI – Não apresentados embargos, manifeste-se a 

parte credora, no prazo de 05 (cinco) dias, quanto ao seu interesse pela 

adjudicação dos bens penhorados. VII – Não havendo penhora, ou não 

localizada a parte devedora, INTIME-SE a parte exequente para que adote 

as providências cabíveis, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção (art. 53, §4º da Lei 9.099/95). Saliente-se que os prazos 

mencionados serão contabilizados em dias corridos, afastando-se da 

sistemática trazida com o advento do Novo Código de Processo Civil, 

conforme entendimento consolidado no Enunciado nº 165 do FONAJE. De 

tudo cumprido e certificado, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 07 de dezembro de 2018. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000176-53.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA SILVA RAMOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA FERNANDES SA OAB - MT0016655A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUPERMERCADO CAPIXABA LTDA - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT0015401A 

(ADVOGADO(A))

 

Vistos. Considerando que a parte sucumbente não efetuou o pagamento 

espontâneo da condenação, e, ante o teor do petitório de id nº 16601617, 

determino: I – A conversão da ação para Cumprimento de Sentença. II – 

INTIME-SE a parte executada, por meio de seu advogado via DJE (Novo 

CPC, art. 513, §2º, I), ou, na falta deste e em caso de ser representada 

pela Defensoria Pública, por carta com Aviso de Recebimento (Art. 513, 

§2º, II, do Novo CPC), para efetuar o pagamento, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de incidir em multa de 10% do total da condenação e, 

também, de honorários de advogados no mesmo patamar, nos termos do 

art. 523, §1º, do Novo CPC (Enunciado nº 97 do FONAJE). III – 

Transcorrido o prazo acima sem o pagamento, em havendo pedido de 

penhora on line, voltem-me os autos conclusos. IV – Em não havendo o 

requerimento acima, ou sendo a referida penhora infrutífera, EXPEÇA-SE 

mandado de penhora, remoção, depósito, avaliação e intimação (art. 52, IV 

da Lei 9.099/95), em que deverão ser constritos tantos bens quantos 

bastem para a completa garantia do crédito exequendo. V – Transcorrido 

o prazo estipulado no item I, a parte executada terá 15 (quinze) dias para 

apresentar embargos, independentemente de penhora ou nova intimação 

(art. 525 do Novo CPC). VI – Não apresentados embargos, manifeste-se a 

parte credora, no prazo de 05 (cinco) dias, quanto ao seu interesse pela 

adjudicação dos bens penhorados. VII – Não havendo penhora, ou não 

localizada a parte devedora, INTIME-SE a parte exequente para que adote 

as providências cabíveis, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção (art. 53, §4º da Lei 9.099/95). Saliente-se que os prazos 

mencionados serão contabilizados em dias corridos, afastando-se da 

sistemática trazida com o advento do Novo Código de Processo Civil, 

conforme entendimento consolidado no Enunciado nº 165 do FONAJE. De 

tudo cumprido e certificado, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 07 de dezembro de 2018. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010047-22.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ROZIMAR DA SILVA RODRIGUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA ALESSANDRA FERREIRA OAB - MT0018996A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA S.A (EXECUTADO)

TELEFONICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

Vistos. Considerando que a parte sucumbente não efetuou o pagamento 

espontâneo da condenação, e, ante o teor do petitório de id nº 16752623, 

determino: I – A conversão da ação para Cumprimento de Sentença. II – 

INTIME-SE a parte executada, por meio de seu advogado via DJE (Novo 

CPC, art. 513, §2º, I), ou, na falta deste e em caso de ser representada 

pela Defensoria Pública, por carta com Aviso de Recebimento (Art. 513, 

§2º, II, do Novo CPC), para efetuar o pagamento, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de incidir em multa de 10% do total da condenação e, 

também, de honorários de advogados no mesmo patamar, nos termos do 

art. 523, §1º, do Novo CPC (Enunciado nº 97 do FONAJE). III – 

Transcorrido o prazo acima sem o pagamento, em havendo pedido de 

penhora on line, voltem-me os autos conclusos. IV – Em não havendo o 

requerimento acima, ou sendo a referida penhora infrutífera, EXPEÇA-SE 

mandado de penhora, remoção, depósito, avaliação e intimação (art. 52, IV 

da Lei 9.099/95), em que deverão ser constritos tantos bens quantos 

bastem para a completa garantia do crédito exequendo. V – Transcorrido 

o prazo estipulado no item I, a parte executada terá 15 (quinze) dias para 

apresentar embargos, independentemente de penhora ou nova intimação 

(art. 525 do Novo CPC). VI – Não apresentados embargos, manifeste-se a 

parte credora, no prazo de 05 (cinco) dias, quanto ao seu interesse pela 

adjudicação dos bens penhorados. VII – Não havendo penhora, ou não 

localizada a parte devedora, INTIME-SE a parte exequente para que adote 

as providências cabíveis, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção (art. 53, §4º da Lei 9.099/95). Saliente-se que os prazos 

mencionados serão contabilizados em dias corridos, afastando-se da 

sistemática trazida com o advento do Novo Código de Processo Civil, 

conforme entendimento consolidado no Enunciado nº 165 do FONAJE. De 

tudo cumprido e certificado, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 07 de dezembro de 2018. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010087-04.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

OSMAR SOARES DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA ALESSANDRA FERREIRA OAB - MT0018996A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

Vistos. Considerando o pagamento voluntário pela demandada em id nº 

16919514, INTIME-SE a autora para manifestar o que de direito, no prazo 

de 15 (quinze) dias, valendo o silêncio como concordância e consequente 

quitação integral. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 07 de dezembro de 

2018. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010059-07.2014.8.11.0011
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Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA LEITE OAB - MT0003480A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. A. SERPA - COMERCIO - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARLETE SENHORINHA ALVES DA CRUZ OAB - MT0004440A 

(ADVOGADO(A))

 

Vistos. Dispensado o relatório, atendido o art. 38 da Lei nº 9.099/95. 

DECIDO. Considerando que o exequente mesmo intimado, quedou-se 

silente (id. n.º 16817061), diante da ausência de bens passíveis de 

penhora em nome do executado, a extinção do feito é medida que se 

impõe, nos termos do art. 53, §4º da Lei 9.099/95. Vejamos: “Art. 53. A 

execução de título executivo extrajudicial, no valor de até quarenta 

salários mínimos, obedecerá ao disposto no Código de Processo Civil, com 

as modificações introduzidas por esta Lei. § 4º Não encontrado o devedor 

ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, 

devolvendo-se os documentos ao autor.” Acerca do encimado, já se 

julgou: “JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA CÍVEL. EXEQUENTE INTIMADO POR PUBLICAÇÃO. INÉRCIA. 

EXTINÇÃO DO PROCESSO - ART. 53, § 4º, DESNECESSIDADE DE 

INTIMAÇÃO PESSOAL - ART. 51, § 1º. LEI N. 9.099/1995. 

INAPLICABILIDADE DO ART. 267, III, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO. 

SENTENÇA MANTIDA.1. O PROCESSO NOS JUIZADOS ESPECIAIS É 

INFORMADO PELOS PRINCÍPIOS DA SIMPLICIDADE, INFORMALIDADE, 

ORALIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL - PRINCÍPIOS DECORRENTES DA 

GARANTIA DA CELERIDADE PROCESSUAL EXPRESSA NO ART. 5º, 

LXXVIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. 2. A LEI Nº 9.099/1995, EM 

SEU ARTIGO 53, § 4º, DETERMINA QUE, NÃO ENCONTRADO O DEVEDOR 

OU INEXISTINDO BENS PENHORÁVEIS, O PROCESSO SERÁ 

IMEDIATAMENTE EXTINTO, DEVOLVENDO-SE OS DOCUMENTOS AO 

AUTOR. 3. O ART. 51, § 1º, POR SUA VEZ, DISPÕE QUE A EXTINÇÃO DO 

PROCESSO INDEPENDERÁ, EM QUALQUER HIPÓTESE, DE PRÉVIA 

INTIMAÇÃO PESSOAL DAS PARTES. ASSIM, EM RAZÃO DO 

REGRAMENTO PRÓPRIO DA LEI Nº 9.099/1995, NÃO SE APLICA O ART. 

267, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, SENDO DESNECESSÁRIA A 

INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQÜENTE. 4. FORTE NESSAS RAZÕES 

CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO. 

SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. 

SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS OU HONORÁRIOS, À AUSÊNCIA DE 

CONTRARRAZÕES. DECISÃO PROFERIDA CONFORME REGRA DO 

ARTIGO 46 DA LEI N. 9.099/95.( TJ-DF - Apelacao Civel do Juizado 

Especial : ACJ 20111010014165 DF 0001416-21.2011.8.07.0010, Orgão 

Julgador 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do 

DF, Publicação Publicado no DJE : 16/08/2013 . Pág.: 250, Julgamento 6 de 

Agosto de 2013, Relator JOÃO FISCHER)”. Posto isso, JULGO EXTINTO o 

processo de execução, nos termos do art. 53, §4º, da Lei 9.099/95. SEM 

custas. P.R.I.C. Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as 

anotações e baixas de estilo. Mirassol D’Oeste-MT, 07 de dezembro de 

2018. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010238-67.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO COLETTI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ GONZAGA DE MENEZES OAB - MT0008620A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANO DA SILVA BURATTO OAB - SP0179235A (ADVOGADO(A))

RAFAEL RODRIGUES RAMOS OAB - MT0017730A (ADVOGADO(A))

 

Vistos. Tendo em vista que a tentativa de penhora fora frutífera, 

DETERMINO a intimação da autora para pugnar o que de direito, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sendo o silêncio interpretado como quitação integral. 

Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol 

D’Oeste/MT, 07 de dezembro de 2018. (Assinado Digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010451-44.2014.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DIONIZIO DE ALBUQUERQUE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GEOVANI MENDONCA DE FREITAS OAB - MT0011473S-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO(A))

 

Vistos. Tendo em vista o certificado em id nº 16828503, DETERMINO a 

intimação da requerente para pugnar o que de direito, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de arquivamento. Após, CONCLUSOS. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol 

D’Oeste-MT, 07 de dezembro de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010328-12.2015.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA HELENA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANE SOUZA DO COUTO OAB - MT0013637A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

8010328-12.2015.8.11.0011. REQUERENTE: LUCIA HELENA DA SILVA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A Vistos. Os autos vieram conclusos 

para análise dos Embargos à Execuçao de ID 11205599. Aduz o 

embargante a impossibilidade de entrega do aparelho, razão pela qual 

pleiteia a conversão da multa em perdas e danos R$ 849,00. 

Alternativamente, pugna pela redução do valor da multa atribuída, ao 

argumento de que a multa não transita em julgado e pode ser revista a 

qualquer tempo pelo juiz, nos termos do art. 537, §1º, do CPC. Pois bem. 

De pronto, INDEFIRO o pleito da executada da multa em perdas e danos, 

posto que já alcançado pelo instituto da preclusão, além da coisa julgada, 

uma vez que já apreciado em oportunidades anteriores. Ademais, no que 

tange à redução do valor total da multa, entendo que este apesar de não 

ser submetido à preclusão, podendo ser revisto pelo magistrado tanto 

para reduzir quanto para majorar, nos termos do que dispõe o art. 537, 

§1º, do CPC, não merece acolhida. Explico. A requerida teve inequívoco 

conhecimento da obrigação de entrega do produto logo no início do feito, 

deixando, todavia, este se arrastar por anos a fio, mostrando total 

desrespeito ao comando judicial, o que é inaceitável. Portanto, 

considerando o tempo de descumprimento experimentado pela autora, 

tenho que a manutenção da multa no valor atual é medida imperativa, com 

finalidade punitiva e educativa ao pronto atendimento das decisões 

judiciais. Desta feita, REJEITO totalmente os embargos à execução 

opostos em ID 11205599, mantendo a multa no patamar penhorado. Uma 

vez preclusa a presente decisão, INTIME-SE a exequente para requerer o 

que é de direito, no prazo de 15 (quinze) dias. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 10 de dezembro de 

2018. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000961-78.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETE CARDOSO BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))
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Vistos. RECEBO os embargos aclaratórios, eis que tempestivos. Diante do 

natural caráter infringente[1] dos embargos declaratórios, em observância 

aos princípios do contraditório e ampla defesa, nos termos do art. 1.023, 

§2º, do CPC, INTIME-SE a parte contrária para que, querendo, se 

manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. 

ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D´Oeste/MT, 07 de dezembro de 2018. 

(assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito 

[1] Em qualquer caso em que os embargos possam assumir caráter 

infringente – seja no cumprimento de sua normal função, seja no seu 

emprego atípico –, antes de decidi-los o julgador deve ouvir a parte 

contrária no prazo de cinco dias (art. 1.023, § 2.º) Acessado em 

2 5 / 0 5 / 2 0 1 7 : 

http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI236300,61044-Embargos+de+d

eclaracao+efeitos+no+CPC15.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010321-88.2013.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON NEI CASAGRANDE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR THIAGO MARQUES OCHIUCCI OAB - MT0014495A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSENILDO DE SOUZA NUNES (EXECUTADO)

LILIANE GOULART DE LIMA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO PIMENTA DE FARIAS OAB - MT0015715S (ADVOGADO(A))

 

Vistos. RECEBO os embargos aclaratórios, eis que tempestivos. Diante do 

natural caráter infringente[1] dos embargos declaratórios, em observância 

aos princípios do contraditório e ampla defesa, nos termos do art. 1.023, 

§2º, do CPC, INTIME-SE a parte contrária para que, querendo, se 

manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. 

ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D´Oeste/MT, 07 de dezembro de 2018. 

(assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito 

[1] Em qualquer caso em que os embargos possam assumir caráter 

infringente – seja no cumprimento de sua normal função, seja no seu 

emprego atípico –, antes de decidi-los o julgador deve ouvir a parte 

contrária no prazo de cinco dias (art. 1.023, § 2.º) Acessado em 

2 5 / 0 5 / 2 0 1 7 : 

http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI236300,61044-Embargos+de+d

eclaracao+efeitos+no+CPC15.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000966-03.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ABIGAIL DIAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

Vistos. RECEBO os embargos aclaratórios, eis que tempestivos. Diante do 

natural caráter infringente[1] dos embargos declaratórios, em observância 

aos princípios do contraditório e ampla defesa, nos termos do art. 1.023, 

§2º, do CPC, INTIME-SE a parte contrária para que, querendo, se 

manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. 

ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D´Oeste/MT, 07 de dezembro de 2018. 

(assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito 

[1] Em qualquer caso em que os embargos possam assumir caráter 

infringente – seja no cumprimento de sua normal função, seja no seu 

emprego atípico –, antes de decidi-los o julgador deve ouvir a parte 

contrária no prazo de cinco dias (art. 1.023, § 2.º) Acessado em 

2 5 / 0 5 / 2 0 1 7 : 

http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI236300,61044-Embargos+de+d

eclaracao+efeitos+no+CPC15.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001261-40.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

IRACI MARIA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAJLA MILENA CASTRO DA SILVA OAB - MT13630/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

Vistos. RECEBO os embargos aclaratórios, eis que tempestivos. Diante do 

natural caráter infringente[1] dos embargos declaratórios, em observância 

aos princípios do contraditório e ampla defesa, nos termos do art. 1.023, 

§2º, do CPC, INTIME-SE a parte contrária para que, querendo, se 

manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. 

ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D´Oeste/MT, 07 de dezembro de 2018. 

(assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito 

[1] Em qualquer caso em que os embargos possam assumir caráter 

infringente – seja no cumprimento de sua normal função, seja no seu 

emprego atípico –, antes de decidi-los o julgador deve ouvir a parte 

contrária no prazo de cinco dias (art. 1.023, § 2.º) Acessado em 

2 5 / 0 5 / 2 0 1 7 : 

http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI236300,61044-Embargos+de+d

eclaracao+efeitos+no+CPC15.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001072-62.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO GREVE JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO DOS SANTOS OAB - MT24501/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO(A))

 

Vistos. RECEBO os embargos aclaratórios, eis que tempestivos. Diante do 

natural caráter infringente[1] dos embargos declaratórios, em observância 

aos princípios do contraditório e ampla defesa, nos termos do art. 1.023, 

§2º, do CPC, INTIME-SE a parte contrária para que, querendo, se 

manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. 

ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D´Oeste/MT, 07 de dezembro de 2018. 

(assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito 

[1] Em qualquer caso em que os embargos possam assumir caráter 

infringente – seja no cumprimento de sua normal função, seja no seu 

emprego atípico –, antes de decidi-los o julgador deve ouvir a parte 

contrária no prazo de cinco dias (art. 1.023, § 2.º) Acessado em 

2 5 / 0 5 / 2 0 1 7 : 

http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI236300,61044-Embargos+de+d

eclaracao+efeitos+no+CPC15.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000135-52.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

EDNILSON DO PRADO PENHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO REGIS DOS SANTOS OAB - MT22751/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Vistos. Verifico que o recurso interposto nos autos inicialmente preenche 

os requisitos de admissibilidade, vez que se trata da via pertinente 

(cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo 

sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da 

LJESP), foi manejado (regularidade formal) por meio de petição (art. 42, 

segunda parte, da LJESP), não havendo indicativos de que a parte 

aquiesceu com a decisão ou renunciou seu direito ao uso das vias 

recursais (inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de 

recorrer), razão pela qual o RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo 

(art. 43 da LJESP). INTIME(M)-SE o(s) recorrido(s) para, querendo, 

apresentarem contrarrazões no prazo legal. Decorrido o prazo supra, com 

ou sem contrarrazões, REMETAM-SE os autos para a Turma Recursal 
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Única do Estado de Mato Grosso. CUMPRA-SE. Mirassol D’Oeste-MT, 10 

de dezembro de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. 

F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000452-50.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ESPINDOLA RIBEIRO & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO DOS SANTOS OAB - MT24501/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Vistos. RECEBO os embargos aclaratórios, eis que tempestivos. Diante do 

natural caráter infringente[1] dos embargos declaratórios, em observância 

aos princípios do contraditório e ampla defesa, nos termos do art. 1.023, 

§2º, do CPC, INTIME-SE a parte contrária para que, querendo, se 

manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. 

ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D´Oeste/MT, 07 de dezembro de 2018. 

(assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito 

[1] Em qualquer caso em que os embargos possam assumir caráter 

infringente – seja no cumprimento de sua normal função, seja no seu 

emprego atípico –, antes de decidi-los o julgador deve ouvir a parte 

contrária no prazo de cinco dias (art. 1.023, § 2.º) Acessado em 

2 5 / 0 5 / 2 0 1 7 : 

http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI236300,61044-Embargos+de+d

eclaracao+efeitos+no+CPC15.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001414-73.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ROZARIA APARECIDA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DA SILVA FERRARI OAB - MT21828/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

SABEMI SEGURADORA SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANO MARTINS MANSUR OAB - RJ0113786A (ADVOGADO(A))

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

Vistos. RECEBO os embargos aclaratórios, eis que tempestivos. Diante do 

natural caráter infringente[1] dos embargos declaratórios, em observância 

aos princípios do contraditório e ampla defesa, nos termos do art. 1.023, 

§2º, do CPC, INTIME-SE a parte contrária para que, querendo, se 

manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. 

ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D´Oeste/MT, 07 de dezembro de 2018. 

(assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito 

[1] Em qualquer caso em que os embargos possam assumir caráter 

infringente – seja no cumprimento de sua normal função, seja no seu 

emprego atípico –, antes de decidi-los o julgador deve ouvir a parte 

contrária no prazo de cinco dias (art. 1.023, § 2.º) Acessado em 

2 5 / 0 5 / 2 0 1 7 : 

http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI236300,61044-Embargos+de+d

eclaracao+efeitos+no+CPC15.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000971-25.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

EDERLANGIA MARIA DA SILVA BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WANESSA CRISTINA DE ALMEIDA GARCIA OAB - MS0016208A 

(ADVOGADO(A))

 

Vistos. RECEBO os embargos aclaratórios, eis que tempestivos. Diante do 

natural caráter infringente[1] dos embargos declaratórios, em observância 

aos princípios do contraditório e ampla defesa, nos termos do art. 1.023, 

§2º, do CPC, INTIME-SE a parte contrária para que, querendo, se 

manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. 

ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D´Oeste/MT, 07 de dezembro de 2018. 

(assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito 

[1] Em qualquer caso em que os embargos possam assumir caráter 

infringente – seja no cumprimento de sua normal função, seja no seu 

emprego atípico –, antes de decidi-los o julgador deve ouvir a parte 

contrária no prazo de cinco dias (art. 1.023, § 2.º) Acessado em 

2 5 / 0 5 / 2 0 1 7 : 

http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI236300,61044-Embargos+de+d

eclaracao+efeitos+no+CPC15.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000137-22.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

VANIA DA ROCHA FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO(A))

 

Vistos. Verifico que o recurso interposto nos autos inicialmente preenche 

os requisitos de admissibilidade, vez que se trata da via pertinente 

(cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo 

sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da 

LJESP), foi manejado (regularidade formal) por meio de petição (art. 42, 

segunda parte, da LJESP), não havendo indicativos de que a parte 

aquiesceu com a decisão ou renunciou seu direito ao uso das vias 

recursais (inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de 

recorrer), razão pela qual o RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo 

(art. 43 da LJESP). INTIME(M)-SE o(s) recorrido(s) para, querendo, 

apresentarem contrarrazões no prazo legal. Decorrido o prazo supra, com 

ou sem contrarrazões, REMETAM-SE os autos para a Turma Recursal 

Única do Estado de Mato Grosso. CUMPRA-SE. Mirassol D’Oeste-MT, 11 

de dezembro de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. 

F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000016-91.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ELI FARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

Vistos. RECEBO os embargos aclaratórios, eis que tempestivos. Diante do 

natural caráter infringente[1] dos embargos declaratórios, em observância 

aos princípios do contraditório e ampla defesa, nos termos do art. 1.023, 

§2º, do CPC, INTIME-SE a parte contrária para que, querendo, se 

manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. 

ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D´Oeste/MT, 07 de dezembro de 2018. 

(assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito 

[1] Em qualquer caso em que os embargos possam assumir caráter 

infringente – seja no cumprimento de sua normal função, seja no seu 

emprego atípico –, antes de decidi-los o julgador deve ouvir a parte 

contrária no prazo de cinco dias (art. 1.023, § 2.º) Acessado em 

2 5 / 0 5 / 2 0 1 7 : 

http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI236300,61044-Embargos+de+d

eclaracao+efeitos+no+CPC15.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001263-10.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ORDALICE BARBIZANI PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANE SOUZA DO COUTO OAB - MT0013637A (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO(A))

 

Vistos. RECEBO os embargos aclaratórios, eis que tempestivos. Diante do 

natural caráter infringente[1] dos embargos declaratórios, em observância 

aos princípios do contraditório e ampla defesa, nos termos do art. 1.023, 

§2º, do CPC, INTIME-SE a parte contrária para que, querendo, se 

manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. 

ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D´Oeste/MT, 07 de dezembro de 2018. 

(assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito 

[1] Em qualquer caso em que os embargos possam assumir caráter 

infringente – seja no cumprimento de sua normal função, seja no seu 

emprego atípico –, antes de decidi-los o julgador deve ouvir a parte 

contrária no prazo de cinco dias (art. 1.023, § 2.º) Acessado em 

2 5 / 0 5 / 2 0 1 7 : 

http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI236300,61044-Embargos+de+d

eclaracao+efeitos+no+CPC15.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000973-92.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA OTILIA DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

Vistos. Cuida-se de Embargos de Declaração interposto por TELEFÔNICA 

BRASIL S/A em que alega omissão constante na sentença de ID 16409586 

quanto ao dano alegado pelo autor, argumentando para tanto que nenhum 

dano moral é presumido. Contra-razões não apresentadas pelo 

embargado. Em seguida, vieram-me os autos conclusos. EIS A SÍNTESE 

NECESSÁRIA. FUNDAMENTO E DECIDO. Como de conhecimento, a dicção 

do artigo 1.022, inciso I, do CPC permite a promoção dos embargos 

declaratórios para, entre outras hipóteses, dirimir omissão, contradição e 

erros materiais existentes decisão. Acerca de tal espécie recursal, a 

despeito da controvérsia doutrinária em torno da sua natureza jurídica, 

destaca o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves (in Manual de 

Direito Processual Civil. 2ed. São Paulo: Método, 2011, p.718-719), mais 

especificamente quanto às hipóteses de cabimento, que: A omissão 

refere-se à ausência de apreciação de questões relevantes sobre os 

quais o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as 

matérias que deva conhecer de ofício. (...) A obscuridade, que pode ser 

verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta 

de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza 

jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que 

legitima a interposição dos embargos de declaração é a contradição, 

verificada sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de 

forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. 

(negritos originais). No caso sub judice, vislumbro que a omissão apontada 

pela parte não comporta acolhimento, haja vista que a decisão obliterada 

se ateve os fatos contidos nos autos, bem como os analisou 

exaustivamente. O argumento exposto pela embargante adentra ao mérito 

da decisão proferida, na tentativa de rediscutir os fundamentos da 

decisão embargada, e demandam reapreciação, configurando pedido de 

reconsideração, instituto este inexistente no ordenamento jurídico 

brasileiro. Portanto, registro que a forma adequada de se pugnar este tipo 

de manifestação judicial não encontra sede nos embargos de declaração, 

mas sim em sede de recurso. Desta feita, CONHEÇO dos embargos 

declaratórios, tendo em vista que foram intentados no prazo legal e, no 

entanto, NEGO-LHES PROVIMENTO, já que não houve comprovação de 

quaisquer das suas hipóteses de cabimento, conforme o art. 1.022 do 

Novo Código de Processo Civil. Ademais, analisando detidamente os 

presentes embargos, verifica-se que se tratam de embargos meramente 

procrastinatórios, sendo devida a aplicação de multa em desfavor da parte 

demandada, nos termos do art. 538, parágrafo único do CPC. Nesse 

sentido: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. MULTA PELA 

INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS PROTELATÓRIOS. Não existindo omissão 

a ser sanada na decisão embargada, em que se analisaram todas as 

matérias arguidas por inteiro e de forma fundamentada, são absolutamente 

descabidos e meramente procrastinatórios os embargos de declaração 

com vistas a apenas polemizar com o julgador naquilo que por ele já foi 

apreciado e decidido de forma clara, coerente e completa. Flagrante, pois, 

a natureza manifestamente protelatória dos embargos interpostos pela 

reclamada, deve ser-lhe aplicada a multa de 1% sobre o valor da causa, 

nos termos dispostos no artigo 538, parágrafo único, do CPC, a ser 

oportunamente acrescida ao montante da condenação. Embargos de 

declaração desprovidos, aplicando-se a multa de 1% sobre o valor da 

causa. (TST - ED-E-RR: 343009120065090651 , Relator: José Roberto 

Freire Pimenta, Data de Julgamento: 26/02/2015, Subseção I Especializada 

em Dissídios Individuais, Data de Publicação: DEJT 06/03/2015)” Assim, 

CONDENO a embargante ao pagamento de multa nos termos do art. 538 do 

CPC, que FIXO em 1% sob o valor da causa. CUMPRAM-SE as 

determinações remanescentes da sentença supracitada. Cumpra-se. 

Mirassol D’Oeste/MT, 07 de dezembro de 2018. (Assinado Digitalmente) 

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000098-25.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO MARTINS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

Vistos. Cuida-se de Embargos de Declaração interposto por TELEFÔNICA 

BRASIL S/A em que alega omissão constante na sentença de ID 16074501 

quanto ao dano alegado pelo autor, argumentando para tanto que nenhum 

dano moral é presumido. Contra-razões apresentadas pelo embargado. Em 

seguida, vieram-me os autos conclusos. EIS A SÍNTESE NECESSÁRIA. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Como de conhecimento, a dicção do artigo 

1.022, inciso I, do CPC permite a promoção dos embargos declaratórios 

para, entre outras hipóteses, dirimir omissão, contradição e erros materiais 

existentes decisão. Acerca de tal espécie recursal, a despeito da 

controvérsia doutrinária em torno da sua natureza jurídica, destaca o 

doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves (in Manual de Direito 

Processual Civil. 2ed. São Paulo: Método, 2011, p.718-719), mais 

especificamente quanto às hipóteses de cabimento, que: A omissão 

refere-se à ausência de apreciação de questões relevantes sobre os 

quais o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as 

matérias que deva conhecer de ofício. (...) A obscuridade, que pode ser 

verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta 

de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza 

jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que 

legitima a interposição dos embargos de declaração é a contradição, 

verificada sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de 

forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. 

(negritos originais). No caso sub judice, vislumbro que a omissão apontada 

pela parte não comporta acolhimento, haja vista que a decisão obliterada 

se ateve os fatos contidos nos autos, bem como os analisou 

exaustivamente. O argumento exposto pela embargante adentra ao mérito 

da decisão proferida, na tentativa de rediscutir os fundamentos da 

decisão embargada, e demandam reapreciação, configurando pedido de 

reconsideração, instituto este inexistente no ordenamento jurídico 

brasileiro. Portanto, registro que a forma adequada de se pugnar este tipo 

de manifestação judicial não encontra sede nos embargos de declaração, 

mas sim em sede de recurso. Desta feita, CONHEÇO dos embargos 

declaratórios, tendo em vista que foram intentados no prazo legal e, no 

entanto, NEGO-LHES PROVIMENTO, já que não houve comprovação de 

quaisquer das suas hipóteses de cabimento, conforme o art. 1.022 do 

Novo Código de Processo Civil. Ademais, analisando detidamente os 

presentes embargos, verifica-se que se tratam de embargos meramente 

procrastinatórios, sendo devida a aplicação de multa em desfavor da parte 

demandada, nos termos do art. 538, parágrafo único do CPC. Nesse 

sentido: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. MULTA PELA 

INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS PROTELATÓRIOS. Não existindo omissão 

a ser sanada na decisão embargada, em que se analisaram todas as 
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matérias arguidas por inteiro e de forma fundamentada, são absolutamente 

descabidos e meramente procrastinatórios os embargos de declaração 

com vistas a apenas polemizar com o julgador naquilo que por ele já foi 

apreciado e decidido de forma clara, coerente e completa. Flagrante, pois, 

a natureza manifestamente protelatória dos embargos interpostos pela 

reclamada, deve ser-lhe aplicada a multa de 1% sobre o valor da causa, 

nos termos dispostos no artigo 538, parágrafo único, do CPC, a ser 

oportunamente acrescida ao montante da condenação. Embargos de 

declaração desprovidos, aplicando-se a multa de 1% sobre o valor da 

causa. (TST - ED-E-RR: 343009120065090651 , Relator: José Roberto 

Freire Pimenta, Data de Julgamento: 26/02/2015, Subseção I Especializada 

em Dissídios Individuais, Data de Publicação: DEJT 06/03/2015)” Assim, 

CONDENO a embargante ao pagamento de multa nos termos do art. 538 do 

CPC, que FIXO em 1% sob o valor da causa. CUMPRAM-SE as 

determinações remanescentes da sentença supracitada. Cumpra-se. 

Mirassol D’Oeste/MT, 07 de dezembro de 2018. (Assinado Digitalmente) 

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000972-10.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JOICE BRUNA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

Vistos. Cuida-se de Embargos de Declaração interposto por JOICE BRUNA 

DA SILVA em que alega omissão constante na sentença de id nº 

16314669 quanto a ausência de análise do pedido de prazo para 

justificativa da ausência da autora ao ato da audiência. Contra-razões não 

apresentadas pelo embargada. Em seguida, vieram-me os autos 

conclusos. EIS A SÍNTESE NECESSÁRIA. FUNDAMENTO E DECIDO. Como 

de conhecimento, a dicção do artigo 1.022, inciso I, do CPC permite a 

promoção dos embargos declaratórios para, entre outras hipóteses, dirimir 

omissão, contradição e erros materiais existentes decisão. Acerca de tal 

espécie recursal, a despeito da controvérsia doutrinária em torno da sua 

natureza jurídica, destaca o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves 

(in Manual de Direito Processual Civil. 2ed. São Paulo: Método, 2011, 

p.718-719), mais especificamente quanto às hipóteses de cabimento, que: 

A omissão refere-se à ausência de apreciação de questões relevantes 

sobre os quais o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive 

as matérias que deva conhecer de ofício. (...) A obscuridade, que pode 

ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da 

falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza 

jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que 

legitima a interposição dos embargos de declaração é a contradição, 

verificada sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de 

forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. 

(negritos originais). Com efeito, no tocante à alegação de que a sentença 

em voga fora omissa, tal não se trata do vício delineado, uma vez que esta 

Magistrada proferiu sentença com base em todas as provas acostadas 

nos autos, analisando minunciosamente o presente feito, indicando que o 

pedido de prazo carece de previsão legal, dessa forma, não há que se 

falar em contradição ou qualquer outra hipótese do art. 1.022, inciso II do 

CPC. A questão envolve erro ou acerto do Juízo sobre a apreciação do 

mérito, o que reclama outra espécie de recurso para o seu desenrolar. 

Nesse sentido: “Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRETENSÃO DE 

REEXAME DA DECISÃO RECORRIDA. PLEITO DE MODIFICAÇÃO DA 

CAPITULAÇÃO DA DENÚNCIA E DE REANÁLISE DE PROVAS. 

INVIABILIDADE. REJEIÇÃO. 1. Não merecem acolhimento embargos 

declaratórios que, a pretexto de sanar omissões da decisão embargada, 

traduzem, na verdade, o inconformismo do embargante com a conclusão 

adotada. Precedentes. 2. Embargos declaratórios rejeitados. (STF - Inq: 

2988 SC, Relator: Min. TEORI ZAVASCKI, Data de Julgamento: 04/11/2014, 

Segunda Turma, Data de Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-226 

DIVULG 17-11-2014 PUBLIC 18-11-2014)” Ante o exposto, RECEBO os 

presentes embargos declaratórios, e no mérito, DESACOLHO a pretensão 

neles deduzida e JULGO IMPROCEDENTE o pedido da parte embargante, 

por não haver, s.m.j., nenhuma contradição na sentença debatida, nos 

termos do art. 1.022, §1º, inciso I, do CPC, razão por que a MANTENHO 

nos moldes em que prolatada. CUMPRAM-SE as determinações 

remanescentes da sentença supracitada. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol 

D’Oeste/MT, 07 de dezembro de 2018. Assinado Digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000107-84.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MONICA VILAS BOAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Vistos. Defiro o pedido de gratuidade formulado pelo recorrente, nos 

termos da Lei nº 1.060/50, e art. 98, do CPC, dispensando-o do preparo. 

Verifico que o recurso interposto nos autos inicialmente preenche os 

requisitos de admissibilidade, vez que se trata da via pertinente 

(cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo 

sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da 

LJESP), foi manejado (regularidade formal) por meio de petição (art. 42, 

segunda parte, da LJESP), não havendo indicativos de que a parte 

aquiesceu com a decisão ou renunciou seu direito ao uso das vias 

recursais (inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de 

recorrer), razão pela qual o RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo 

(art. 43 da LJESP). INTIME(M)-SE o(s) recorrido(s) para, querendo, 

apresentarem contrarrazões no prazo legal. Decorrido o prazo supra, com 

ou sem contrarrazões, REMETAM-SE os autos para a Turma Recursal 

Única do Estado de Mato Grosso. CUMPRA-SE. Mirassol D’Oeste-MT, 07 

de dezembro de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. 

F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000323-79.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LUANA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

Vistos. Verifico que o recurso interposto nos autos inicialmente preenche 

os requisitos de admissibilidade, vez que se trata da via pertinente 

(cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo 

sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da 

LJESP), foi manejado (regularidade formal) por meio de petição (art. 42, 

segunda parte, da LJESP), não havendo indicativos de que a parte 

aquiesceu com a decisão ou renunciou seu direito ao uso das vias 

recursais (inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de 

recorrer), razão pela qual o RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo 

(art. 43 da LJESP). INTIME(M)-SE o(s) recorrido(s) para, querendo, 

apresentarem contrarrazões no prazo legal. Decorrido o prazo supra, com 

ou sem contrarrazões, REMETAM-SE os autos para a Turma Recursal 

Única do Estado de Mato Grosso. CUMPRA-SE. Mirassol D’Oeste-MT, 07 

de dezembro de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. 

F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000905-45.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MAYRA SALES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))
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Vistos. Defiro o pedido de gratuidade formulado pelo recorrente, nos 

termos da Lei nº 1.060/50, e art. 98, do CPC, dispensando-o do preparo. 

Verifico que o recurso interposto nos autos inicialmente preenche os 

requisitos de admissibilidade, vez que se trata da via pertinente 

(cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo 

sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da 

LJESP), foi manejado (regularidade formal) por meio de petição (art. 42, 

segunda parte, da LJESP), não havendo indicativos de que a parte 

aquiesceu com a decisão ou renunciou seu direito ao uso das vias 

recursais (inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de 

recorrer), razão pela qual o RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo 

(art. 43 da LJESP). INTIME(M)-SE o(s) recorrido(s) para, querendo, 

apresentarem contrarrazões no prazo legal. Decorrido o prazo supra, com 

ou sem contrarrazões, REMETAM-SE os autos para a Turma Recursal 

Única do Estado de Mato Grosso. CUMPRA-SE. Mirassol D’Oeste-MT, 07 

de dezembro de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. 

F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000906-30.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MAYRA SALES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Vistos. Defiro o pedido de gratuidade formulado pelo recorrente, nos 

termos da Lei nº 1.060/50, e art. 98, do CPC, dispensando-o do preparo. 

Verifico que o recurso interposto nos autos inicialmente preenche os 

requisitos de admissibilidade, vez que se trata da via pertinente 

(cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo 

sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da 

LJESP), foi manejado (regularidade formal) por meio de petição (art. 42, 

segunda parte, da LJESP), não havendo indicativos de que a parte 

aquiesceu com a decisão ou renunciou seu direito ao uso das vias 

recursais (inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de 

recorrer), razão pela qual o RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo 

(art. 43 da LJESP). INTIME(M)-SE o(s) recorrido(s) para, querendo, 

apresentarem contrarrazões no prazo legal. Decorrido o prazo supra, com 

ou sem contrarrazões, REMETAM-SE os autos para a Turma Recursal 

Única do Estado de Mato Grosso. CUMPRA-SE. Mirassol D’Oeste-MT, 07 

de dezembro de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. 

F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000907-15.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MAYRA SALES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

Vistos. Defiro o pedido de gratuidade formulado pelo recorrente, nos 

termos da Lei nº 1.060/50, e art. 98, do CPC, dispensando-o do preparo. 

Verifico que o recurso interposto nos autos inicialmente preenche os 

requisitos de admissibilidade, vez que se trata da via pertinente 

(cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo 

sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da 

LJESP), foi manejado (regularidade formal) por meio de petição (art. 42, 

segunda parte, da LJESP), não havendo indicativos de que a parte 

aquiesceu com a decisão ou renunciou seu direito ao uso das vias 

recursais (inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de 

recorrer), razão pela qual o RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo 

(art. 43 da LJESP). INTIME(M)-SE o(s) recorrido(s) para, querendo, 

apresentarem contrarrazões no prazo legal. Decorrido o prazo supra, com 

ou sem contrarrazões, REMETAM-SE os autos para a Turma Recursal 

Única do Estado de Mato Grosso. CUMPRA-SE. Mirassol D’Oeste-MT, 07 

de dezembro de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. 

F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001785-37.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

CASTRO & RIGOTI LIMITADA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcelo Turcato OAB - MT0008127A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIA TEIXEIRA LOPES (EXECUTADO)

 

Vistos. Sem relatório, nos termos do artigo 38, caput, da Lei Federal n.º 

9.099/95. Prima facie, mister discorrer que a atividade jurisdicional tem por 

finalidade justamente a pacificação social por meio da solução dos litígios 

que lhe são submetidos a julgamento, dessarte, havendo autocomposição 

entre as partes nada mais resta senão homologá-lo. Pelo exposto, 

HOMOLOGO a autocomposição de id nº 16740221 em todos os seus 

termos e cláusulas, para que surtam os jurídicos e legais efeitos, nos 

termos do artigo 922, caput, do CPC. Sem custas. P.R.I.C. Certifique-se o 

trânsito em julgado, e após, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de 

estilo. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 11 de dezembro de 2018. 

(assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000280-11.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

VALDETE FERREIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO(A))

GABRIELA RODRIGUES LAGO COSTA OAB - DF21924 (ADVOGADO(A))

 

Vistos. Defiro o pedido de gratuidade formulado pelo recorrente, nos 

termos da Lei nº 1.060/50, e art. 98, do CPC, dispensando-o do preparo. 

Verifico que o recurso interposto nos autos inicialmente preenche os 

requisitos de admissibilidade, vez que se trata da via pertinente 

(cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo 

sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da 

LJESP), foi manejado (regularidade formal) por meio de petição (art. 42, 

segunda parte, da LJESP), não havendo indicativos de que a parte 

aquiesceu com a decisão ou renunciou seu direito ao uso das vias 

recursais (inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de 

recorrer), razão pela qual o RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo 

(art. 43 da LJESP). INTIME(M)-SE o(s) recorrido(s) para, querendo, 

apresentarem contrarrazões no prazo legal. Decorrido o prazo supra, com 

ou sem contrarrazões, REMETAM-SE os autos para a Turma Recursal 

Única do Estado de Mato Grosso. CUMPRA-SE. Mirassol D’Oeste-MT, 07 

de dezembro de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. 

F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010578-11.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ISADORA CONFECCOES LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELLEN MENEZES BARRANCO OAB - MT0015667A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Vistos. Verifico que o recurso interposto nos autos inicialmente preenche 

os requisitos de admissibilidade, vez que se trata da via pertinente 

(cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo 
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sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da 

LJESP), foi manejado (regularidade formal) por meio de petição (art. 42, 

segunda parte, da LJESP), não havendo indicativos de que a parte 

aquiesceu com a decisão ou renunciou seu direito ao uso das vias 

recursais (inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de 

recorrer), razão pela qual o RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo 

(art. 43 da LJESP). INTIME(M)-SE o(s) recorrido(s) para, querendo, 

apresentarem contrarrazões no prazo legal. Decorrido o prazo supra, com 

ou sem contrarrazões, REMETAM-SE os autos para a Turma Recursal 

Única do Estado de Mato Grosso. CUMPRA-SE. Mirassol D’Oeste-MT, 10 

de dezembro de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. 

F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000919-29.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS AURELIO SILVA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

Vistos. Defiro o pedido de gratuidade formulado pelo recorrente, nos 

termos da Lei nº 1.060/50, e art. 98, do CPC, tão somente para dispensá-lo 

do preparo. Verifico que o recurso interposto nos autos inicialmente 

preenche os requisitos de admissibilidade, vez que se trata da via 

pertinente (cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da 

LJESP), tendo sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias 

(art. 42 da LJESP), foi manejado (regularidade formal) por meio de petição 

(art. 42, segunda parte, da LJESP), não havendo indicativos de que a 

parte aquiesceu com a decisão ou renunciou seu direito ao uso das vias 

recursais (inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de 

recorrer), razão pela qual o RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo 

(art. 43 da LJESP). INTIME(M)-SE o(s) recorrido(s) para, querendo, 

apresentarem contrarrazões no prazo legal. Decorrido o prazo supra, com 

ou sem contrarrazões, REMETAM-SE os autos para a Turma Recursal 

Única do Estado de Mato Grosso. CUMPRA-SE. Mirassol D’Oeste-MT, 11 

de dezembro de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. 

F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000358-39.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

CELIA DE OLIVEIRA ROSSI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

Vistos. Cuida-se de Embargos de Declaração interposto por TELEFÔNICA 

BRASIL S/A em que alega omissão constante na sentença de ID 14905740 

quanto ao dano alegado pelo autor, argumentando para tanto que nenhum 

dano moral é presumido. Contra-razões não apresentadas pelo 

embargada. Em seguida, vieram-me os autos conclusos. EIS A SÍNTESE 

NECESSÁRIA. FUNDAMENTO E DECIDO. Como de conhecimento, a dicção 

do artigo 1.022, inciso I, do CPC permite a promoção dos embargos 

declaratórios para, entre outras hipóteses, dirimir omissão, contradição e 

erros materiais existentes decisão. Acerca de tal espécie recursal, a 

despeito da controvérsia doutrinária em torno da sua natureza jurídica, 

destaca o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves (in Manual de 

Direito Processual Civil. 2ed. São Paulo: Método, 2011, p.718-719), mais 

especificamente quanto às hipóteses de cabimento, que: A omissão 

refere-se à ausência de apreciação de questões relevantes sobre os 

quais o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as 

matérias que deva conhecer de ofício. (...) A obscuridade, que pode ser 

verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta 

de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza 

jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que 

legitima a interposição dos embargos de declaração é a contradição, 

verificada sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de 

forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. 

(negritos originais). No caso sub judice, vislumbro que a omissão apontada 

pela parte não comporta acolhimento, haja vista que a decisão obliterada 

se ateve os fatos contidos nos autos, bem como os analisou 

exaustivamente. O argumento exposto pela embargante adentra ao mérito 

da decisão proferida, na tentativa de rediscutir os fundamentos da 

decisão embargada, e demandam reapreciação, configurando pedido de 

reconsideração, instituto este inexistente no ordenamento jurídico 

brasileiro. Portanto, registro que a forma adequada de se pugnar este tipo 

de manifestação judicial não encontra sede nos embargos de declaração, 

mas sim em sede de recurso. Desta feita, CONHEÇO dos embargos 

declaratórios, tendo em vista que foram intentados no prazo legal e, no 

entanto, NEGO-LHES PROVIMENTO, já que não houve comprovação de 

quaisquer das suas hipóteses de cabimento, conforme o art. 1.022 do 

Novo Código de Processo Civil. Ademais, analisando detidamente os 

presentes embargos, verifica-se que se tratam de embargos meramente 

procrastinatórios, sendo devida a aplicação de multa em desfavor da parte 

demandada, nos termos do art. 538, parágrafo único do CPC. Nesse 

sentido: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. MULTA PELA 

INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS PROTELATÓRIOS. Não existindo omissão 

a ser sanada na decisão embargada, em que se analisaram todas as 

matérias arguidas por inteiro e de forma fundamentada, são absolutamente 

descabidos e meramente procrastinatórios os embargos de declaração 

com vistas a apenas polemizar com o julgador naquilo que por ele já foi 

apreciado e decidido de forma clara, coerente e completa. Flagrante, pois, 

a natureza manifestamente protelatória dos embargos interpostos pela 

reclamada, deve ser-lhe aplicada a multa de 1% sobre o valor da causa, 

nos termos dispostos no artigo 538, parágrafo único, do CPC, a ser 

oportunamente acrescida ao montante da condenação. Embargos de 

declaração desprovidos, aplicando-se a multa de 1% sobre o valor da 

causa. (TST - ED-E-RR: 343009120065090651 , Relator: José Roberto 

Freire Pimenta, Data de Julgamento: 26/02/2015, Subseção I Especializada 

em Dissídios Individuais, Data de Publicação: DEJT 06/03/2015)” Assim, 

CONDENO a embargante ao pagamento de multa nos termos do art. 538 do 

CPC, que FIXO em 1% sob o valor da causa. CUMPRAM-SE as 

determinações remanescentes da sentença supracitada. Cumpra-se. 

Mirassol D’Oeste/MT, 07 de dezembro de 2018. (Assinado Digitalmente) 

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000201-32.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

DILMA DE ASSIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIGITI BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Vistos. Considerando que a parte sucumbente não efetuou o pagamento 

espontâneo da condenação, e, ante o teor do petitório de id nº 16828170, 

determino: I – A conversão da ação para Cumprimento de Sentença. II – 

INTIME-SE a parte executada, por meio de seu advogado via DJE (Novo 

CPC, art. 513, §2º, I), ou, na falta deste e em caso de ser representada 

pela Defensoria Pública, por carta com Aviso de Recebimento (Art. 513, 

§2º, II, do Novo CPC), para efetuar o pagamento, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de incidir em multa de 10% do total da condenação e, 

também, de honorários de advogados no mesmo patamar, nos termos do 

art. 523, §1º, do Novo CPC (Enunciado nº 97 do FONAJE). III – 

Transcorrido o prazo acima sem o pagamento, em havendo pedido de 

penhora on line, voltem-me os autos conclusos. IV – Em não havendo o 

requerimento acima, ou sendo a referida penhora infrutífera, EXPEÇA-SE 

mandado de penhora, remoção, depósito, avaliação e intimação (art. 52, IV 

da Lei 9.099/95), em que deverão ser constritos tantos bens quantos 

bastem para a completa garantia do crédito exequendo. V – Transcorrido 

o prazo estipulado no item I, a parte executada terá 15 (quinze) dias para 

apresentar embargos, independentemente de penhora ou nova intimação 

(art. 525 do Novo CPC). VI – Não apresentados embargos, manifeste-se a 

parte credora, no prazo de 05 (cinco) dias, quanto ao seu interesse pela 

adjudicação dos bens penhorados. VII – Não havendo penhora, ou não 

localizada a parte devedora, INTIME-SE a parte exequente para que adote 

as providências cabíveis, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção (art. 53, §4º da Lei 9.099/95). Saliente-se que os prazos 

mencionados serão contabilizados em dias corridos, afastando-se da 

sistemática trazida com o advento do Novo Código de Processo Civil, 
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conforme entendimento consolidado no Enunciado nº 165 do FONAJE. De 

tudo cumprido e certificado, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 07 de dezembro de 2018. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010429-88.2011.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

DORVINA JACINTA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE ASSUNCAO BELTRAMINI OAB - MT12472/O (ADVOGADO(A))

JOSE PAULO DE ASSUNCAO OAB - MT0012060A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOTORANTIM S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - PR07295 (ADVOGADO(A))

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - PR0042277A 

(ADVOGADO(A))

 

Vistos. Verifico que o recurso interposto nos autos inicialmente preenche 

os requisitos de admissibilidade, vez que se trata da via pertinente 

(cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo 

sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da 

LJESP), foi manejado (regularidade formal) por meio de petição (art. 42, 

segunda parte, da LJESP), não havendo indicativos de que a parte 

aquiesceu com a decisão ou renunciou seu direito ao uso das vias 

recursais (inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de 

recorrer), razão pela qual o RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo 

(art. 43 da LJESP). INTIME(M)-SE o(s) recorrido(s) para, querendo, 

apresentarem contrarrazões no prazo legal. Decorrido o prazo supra, com 

ou sem contrarrazões, REMETAM-SE os autos para a Turma Recursal 

Única do Estado de Mato Grosso. CUMPRA-SE. Mirassol D’Oeste-MT, 07 

de dezembro de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. 

F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000159-17.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

VALERIA LIMA - ADVOCACIA ASSOCIADA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA OAB - MT0009495A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA FRANCISCA RODRIGUES DE SOUZA (EXECUTADO)

 

Vistos. DEFIRO o pedido de id nº 16676158, razão pela qual DETERMINO a 

expedição do mandado de penhora, depósito e avaliação dos veículos ali 

constantes, conforme disposto nos arts. 835, IV, art. 839 do CPC, via 

carta precatória. Com a efetivação da penhora e avaliação do bem, 

INTIME-SE a parte executada acerca da penhora, nos termos do art. 841 

do CPC, bem como para fins do art. 847 do mesmo códex. Se vier aos 

autos a impugnação, CERTIFIQUE-SE acerca de sua tempestividade e 

façam-me os autos CONCLUSOS imediatamente, sob pena de 

responsabilização. Caso as diligências restem infrutíferas, INTIME-SE a 

exequente para pugnar o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de extinção nos termos do art. 53, §4º, da Lei 9.099/95. Após, 

CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 07 

de dezembro de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. 

Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000432-93.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

DARCILIA PENHA TOMI CHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER PERUCHI DE MATOS OAB - MT0009865A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

Vistos. Verifico que o recurso interposto nos autos inicialmente preenche 

os requisitos de admissibilidade, vez que se trata da via pertinente 

(cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo 

sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da 

LJESP), foi manejado (regularidade formal) por meio de petição (art. 42, 

segunda parte, da LJESP), não havendo indicativos de que a parte 

aquiesceu com a decisão ou renunciou seu direito ao uso das vias 

recursais (inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de 

recorrer), razão pela qual o RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo 

(art. 43 da LJESP). INTIME(M)-SE o(s) recorrido(s) para, querendo, 

apresentarem contrarrazões no prazo legal. Decorrido o prazo supra, com 

ou sem contrarrazões, REMETAM-SE os autos para a Turma Recursal 

Única do Estado de Mato Grosso. CUMPRA-SE. Mirassol D’Oeste-MT, 07 

de dezembro de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. 

F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000160-02.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

VALERIA LIMA - ADVOCACIA ASSOCIADA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA OAB - MT0009495A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA FRANCISCA RODRIGUES DE SOUZA (EXECUTADO)

 

Vistos. DEFIRO o pedido de id nº 16676538, razão pela qual DETERMINO a 

expedição do mandado de penhora, depósito e avaliação dos veículos ali 

constantes, conforme disposto nos arts. 835, IV, art. 839 do CPC, via 

carta precatória. Com a efetivação da penhora e avaliação do bem, 

INTIME-SE a parte executada acerca da penhora, nos termos do art. 841 

do CPC, bem como para fins do art. 847 do mesmo códex. Se vier aos 

autos a impugnação, CERTIFIQUE-SE acerca de sua tempestividade e 

façam-me os autos CONCLUSOS imediatamente, sob pena de 

responsabilização. Caso as diligências restem infrutíferas, INTIME-SE a 

exequente para pugnar o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de extinção nos termos do art. 53, §4º, da Lei 9.099/95. Após, 

CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 07 

de dezembro de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. 

Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001935-18.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ALIFFERSON OLIMPIO DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da 

audiência de CONCILIAÇÃO designada para o 27 de Março de 2019 às 

17h00min. Informo, ainda, que em conformidade com a Portaria 

002/2016-JE, deixei de proceder com a intimação pessoal da parte autora 

para que compareça à referida audiência, devendo Vossa Senhoria 

comunica-la do dia e horário de realização da mesma. Ressalvo-lhe, por 

fim, que o não comparecimento da parte autora na audiência conciliatória 

poderá ensejar na condenação as custas processuais, com base no 

Enunciado 28 do FONAJE e item 5.9.1, II. da CNGC.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 104974 Nr: 1200-80.2010.811.0011

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Messias dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: frank monezzi soares - 

OAB:24820, luiz emilio tolon - OAB:20011/e, marlucia alves de 

souza tolon - OAB:21059

 PROCESSO/CÓD. Nº 104974 Vistos, etc.Ex positis, com espeque no art. 

35, § 2º, do CP, c/c artigos 66 (inciso III, alínea b) e art. 112, ambos da Lei 

7.210/1984, DETERMINO a transferência do condenado CARLOS MESSIAS 
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DOS SANTOS do regime fechado para o semiaberto, mediante as 

seguintes condições, sob pena de revogação do vertente benefício, 

circunstâncias estas que constarão do Alvará de Soltura. Cumpra-se, com 

a MÁXIMA URGÊNCIA.Mirassol D’Oeste/MT, 10 de dezembro de 2018.Jean 

Garcia de Freitas BezerraJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 264957 Nr: 4032-08.2018.811.0011

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marilene Gonçalves de Macedo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rosiane Pereira dos Santos 

- OAB:21.789

 PROCESSO/CÓD. Nº 264957

Vistos, etc.

Designo audiência admonitória para o estabelecimento de condições para 

o cumprimento de pena do recuperando(a), a ser realizada no dia 

24/01/2019, às 09h00min.

Intime-se o(a) recuperando(a), frisando que o não comparecimento poderá 

importar em regressão cautelar de regime, com expedição de mandado de 

prisão.

Ciência à Defesa do(a) recuperando(a) e ao Ministério Público. Não 

havendo advogado constituído nos autos, ciência à Defensoria Pública.

Acaso o(a) recuperando(a) não seja localizado(a), vistas à Defesa e ao 

Ministério Público para manifestação, em (cinco) dias.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 04 de dezembro de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 264957 Nr: 4032-08.2018.811.0011

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marilene Gonçalves de Macedo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rosiane Pereira dos Santos 

- OAB:21.789

 Designo audiência admonitória para o estabelecimento de condições para 

o cumprimento de pena do recuperando(a), a ser realizada no dia 

24/01/2019, às 09h00min.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 156310 Nr: 1181-06.2012.811.0011

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joilson Gonçalo Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dermeval Inacio da Cruz 

Neto - OAB:23135

 PROCESSO/CÓD. Nº 156310

 Vistos etc.

Tendo em vista a informação prestada pelo recuperando de que irá 

trabalhar e residir no município de São José dos Quatro Marcos-MT, 

devidamente comprovado pela documentação de fl. 473, DETERMINO a 

remessa do presente executivo ao Juízo da Execução Penal daquela 

Comarca, com fulcro no artigo 1.547 CNGC/MT.

Outrossim, intime-se o recuperando para que compareça na Cadeia 

Pública de Mirassol D’Oeste-MT, no prazo de cinco dias a contar de sua 

intimação, para retirar a tornozeleira eletrônica.

Oficie-se à Unidade Gestora de monitoramento comunicando acerca da 

presente decisão, bem como solicite resposta quando da retirada da 

tornozeleira do recuperando.

Com a resposta positiva da Unidade Gestora, remeta-se o presente 

processo executivo de pena ao Juízo de São José dos Quatro Marcos, 

conforme acima determinado.

No mais, mantenho as condições aplicadas anteriormente, com exceção 

do monitoramento eletrônico e comparecimento mensal neste Juízo.

Expeça-se o Alvará de Transferência do saldo remanescente da fiança à 

conta corrente informada à fl. 419.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 10 de dezembro de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 262567 Nr: 2925-26.2018.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): André Luiz dos Santos Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LÙCIO LIMA DOS SANTOS - 

OAB:23057

 PROCESSO/CÓD. Nº 262567

 SENTENÇA

Vistos, etc.

Trata-se de denúncia formulada pelo Ministério Público do Estado de Mato 

Grosso em face do réu ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS SILVA, devidamente 

qualificado nos autos, dando-o como incurso nas sanções penais 

previstas no art. 147 do Código Penal (1º Fato), art. 14 da Lei nº 

10.826/2003 (2º Fato) e art. 306, §1º, inciso II, da Lei nº 9.503/1997 (3º 

Fato), em concurso material de crimes, na forma do art. 69 do Código 

Penal, pela suposta prática dos fatos delituosos descritos na denúncia de 

fls. 05/08.

 Denúncia recebida em 17.08.2018 (fl. 95/95-v).

Citado, o acusado apresentou resposta à acusação (fls. 104/125).

Durante a instrução processual foram ouvidas quatro testemunhas, duas 

vítimas e procedido o interrogatório do réu.

O Ministério Público apresentou alegações finais às fls. 145/158, 

ratificando os termos da inicial acusatória.

 A defesa, por sua vez, apresentou memoriais finais às fls. 159/177, nos 

quais requereu a absolvição do acusado com fundamento no art. 386, 

inciso VII, do Código de Processo Penal. Havendo condenação, postulou 

fixação da pena no mínimo legal, substituição da pena privativa de 

liberdade por restritivas de direitos e direito de recorrer em liberdade.

Em síntese, é o relatório. Decido.

Das materialidades.

No que pertine às materialidades dos delitos, estas restaram 

demonstradas por meio do auto de prisão em flagrante de fl. 10, boletim de 

ocorrência policial de fls. 11/13, termo de constatação etílica de fl. 14, 

termos de representação criminal de fls. 19 e 21, termo de apreensão de 

fl. 38 e pelas declarações prestadas perante a Autoridade Policial e em 

Juízo.

Da autoria.

Sopesadas as provas coligidas durante a instrução processual, a autoria 

delitiva restou demonstrada e recai de forma inconteste sobre a pessoa 

do acusado, como se depreende dos depoimentos prestados tanto na 

fase inquisitiva quanto na fase judicial.

Nesse sentido, percucientes foram os memoriais finais do Ministério 

Público, acostados às fls. 145/158, da lavra do d. Promotor de Justiça 

Osvaldo Moleiro Neto, que bem delineou o contexto fático-probatório dos 

autos, os quais adoto como razão de decidir, in verbis:

“[...] Depois de verificar cuidadosamente o processo em voga, 

vislumbra-se que o arcabouço probatório é harmônico em atestar a autoria 

dos delitos em desfavor do réu. Com efeito, todos os depoimentos que 

aportaram no bojo dos autos, coesos e coerentes entre si, revelam às 

escâncaras que o acusado perpetrou os delitos que lhe foram imputados 

na denúncia.

A autoria do delito de embriaguez ao volante encontra respaldo no termo 

de constatação etílica (fl. 14), que aponta os sinais quanto à aparência e 

atitudes do réu.

Ademais, vejamos o depoimento da vítima Juliana Marques de Souza:

“Juiz: A senhora era o que do André Luiz?

Vítima: Nada.

Juiz: A senhora nunca foi nada dele?

Vítima: Nunca vi ele.

(…)

Juiz: A senhora estava na escola nesse dia, nesse horário?

Vítima: Então eu tava na escola trabalhando já, início do meu trabalho.

Juiz: Ai chegou esse senhor que a senhora não conhecia, ele estava 

embriagado?
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Vítima: Assim, no momento eu não percebi, fui perceber na hora que ele 

aproximou de mim e me empurrou, que queria a senha do wi-fi, ai eu falei 

assim ‘moço, eu não tenho a senha do wi-fi’ ai ele gritou novamente 

comigo pedindo a senha do wi-fi ai na onde que ele entrou na cozinha e 

fechou a porta (…) fechou a porta e me agrediu dentro da cozinha ‘quero 

a senha do wi-fi’ e bateu no meu peito, ai me chamou de louca, ai eu 

escapei da cozinha e pedi socorro ao posto, que é do lado da escola, ai 

no posto ele foi de carro me acompanhando no posto, eu cheguei lá 

pedindo socorro, ai ele viu que tinha gente no posto, ele assustou e voltou 

novamente à escola, ai nisso meu marido chegou me procurando, porque 

eu tinha ligado pro meu marido que tinha um homem estranho gritando 

comigo (…) quando meu marido chegou à escola, ele foi de encontro com 

meu marido, ai ele perguntou assim pro meu marido se ele tava nervoso, e 

meu marido me procurando dentro da cozinha (…) ai quando eu vi que 

meu marido chegou (…) eu fui diretamente à escola de novo, ai eu vi na 

onde que ele foi pra dá um murro no meu marido, meu marido defendeu 

com uma pezada no peito, ai eu vi aquela armação tudinho, pedi socorro 

pros outros (…) ai a minha ação foi até na escola assim ficar entre o meio 

dos dois pedindo pelo amor de Deus não acontecer nada, ai ele gritava 

assim que queria a senha do wi-fi, ameaçando meu marido de morte, ai ele 

falou bem assim ‘é seu marido?’ eu falei que é, ‘cê pode arrumar outro que 

eu vou matar ele’ ai nisso ele pegou o telefone e ligou pra alguém (…) e 

nisso ele saiu e meu marido também foi embora (…) eu fui ao posto tomar 

um remédio (…) fiquei ao posto, ai depois eu falei pra uma amiga minha ir 

comigo na escola fechar as portas da cozinha, da sala, que tava tudo 

aberta. Quando eu cheguei na escola novamente que eu fui fechar a 

porta, ele veio em alta velocidade (…) ai eu sai correndo de novo ao posto 

pedindo socorro porque ele já tinha feito uma ameaça que ia matar meu 

marido (…) ai eu fui ao posto (…) ai ele chegou, perguntou do meu marido.

Juiz: Perguntou por quem?

Vítima: Pra funcionária do posto, a Rita. Perguntou pros pessoal também 

que tava lá, queria saber do homem que tava na escola, que agrediu ele, ai 

as pessoas falou ‘não, ele não tá aqui não’ ai e nisso a polícia chegou e 

abordou ele.

Juiz: Você chegou a ver se a polícia encontrou alguma arma com ele 

dentro do carro?

Vítima: Eu não cheguei ver porque eu tava escondida, mas o pessoal que 

tava lá viu. (…)” (Mídia Audiovisual de fl. 144- a numerar ).

No mesmo sentido, a vítima Samuel da Silva Franco, quando em seu 

depoimento em juízo, relatou:

“Vítima: Olha o início foi com a minha esposa, no pátio da escola, ai quando 

ela me ligou, que a gente tava aqui na rua, ai chegamo na escola, no pátio 

da escola deixei ela pra iniciar o trabalho dela, por volta de quatro e 

quarenta da tarde. E quando eu fui saindo em direção a minha casa esse 

sujeito veio e entrou no pátio da escola rápido, já quase trombou nela por 

trás, de carro, subindo na rampa do barracão que tem na frente da escola, 

eu achei estranha a atitude dele e fui embora pra minha casa. Ai quando 

deu mais ou menos a metade da distância da minha casa e a escola, que 

dá 15km, ele me ligou, que o sujeito tava agredindo ela, gritando com ela, 

queria porque queria a senha do wi-fi, e lá funcionário não tem a senha do 

wi-fi, somente o diretor, ai ela perguntou pra mim ‘o que que eu faço?’ falei 

‘entra na cozinha e se tranca’ ‘ah mas ele quer que eu vou no banheiro 

com ele’ falei ‘não, entra na cozinha e se tranca’ quando ele entrou na 

cozinha ele entrou também, ai segundo ela ele tentou agarrar ela pelo 

braço e ela saiu correndo, ai a partir dai ele correu pra se abrigar no posto 

de saúde, e eu tentava ligar pra ela e não conseguia, foi quado eu liguei 

pra polícia, ai eu voltei, manobrei o carro e voltei, quando eu cheguei na 

escola eu fui entrando no pátio ele já veio encontrar comigo, como eu tinha 

falado pra ela se tranca dentro da cozinha eu já fui em direção a cozinha e 

ele veio me cercando, ai na hora a gente só pensa em coisa ruim, eu falei 

‘ele fez alguma coisa com ela’ porque ele não queria que fosse em direção 

à cozinha, ai quando eu fui passando por ele, ele perguntou se eu tava 

bravo, eu ‘não, não tô bravo’ ‘que que você quer aqui’ eu falei ‘quero falar 

com a minha esposa que tá aqui’ ‘não, sua esposa não tá aqui mais’ falei 

‘como que não tá acabei de deixar ela aqui’ ‘não, sua esposa não tá aqui’ 

ai ele veio e me empurrou, eu afastei, ele veio pra me dar um soco, eu me 

defendi com uma pezada nele, ele saiu, montou no carro saiu, antes que 

eu di a pezada ele levantou, pegou o telefone, ligou pra alguém pedindo a 

arma, e saiu. Da escola na onde ele foi buscar essa arma na onde que ele 

tava trabalhando dá em torno de 7km, quando ele foi buscar essa arma eu 

falei pra minha esposa ‘tranca a escola, vai pro posto de saúde onde tinha 

pessoa esperando pelo médico, e aguarda os professor chegar’ quando 

ele tava trancando a escola com a amiga dela que é testemunha, ele 

retornou na escola, só que nesse momento eu já não tava mais (…).

Juiz: E a sua esposa chegou a voltar pra escola quando o senhor estava 

lá discutindo com ele?

Vítima: Voltou, presenciou ele vindo pra cima de mim, eu afastando.

Juiz: Ele falou alguma ameaça?

Vítima: Falo, falou que vai me matar, que ele ia buscar uma arma, que ela 

podia arrumar outro marido que ele ia me matar (…)

Defensor: No momento que el foi te agredir você não sentiu nada do teor 

alcoólico dele não?

Vítima: Não.

Defensor: A forma dele agir?

Vítima: Não, ele tava assim, diferente, isso eu não vou mentir, ele tava 

diferente, tava uma pessoa diferente.

Defensor: A voz dele estava muito alterada?

Vítima: Muito alterada, gritando o tempo todo. (…)” (Mídia Audiovisual de fl. 

144 - a numerar).

Nesse viés, forçoso consignar a importância das palavras das vítimas, as 

quais se fazem meio de prova idôneo, quando em sintonia com as demais 

provas dos autos, tornando-se, assim, provas suficientes para embasar 

uma condenação.

Nesse Sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA 

CONDENATÓRIA – INCONFORMISMO DOS RÉUS – 1) ABSOLVIÇÃO OU 

DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO PARA A FIGURA DE POSSE 

PARA CONSUMO PESSOAL (ART. 28, DA LEI 11.343/06) – PROCEDÊNCIA 

– FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO PARA ALICERÇAR A 

CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO DOS APELANTES COM A RESIDÊNCIA 

APONTADA COMO PONTO DE COMERCIALIZAÇÃO – IN DUBIO PRO REO – 

COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL – 2) DO CRIME DE 

FALSA IDENTIDADE (APELANTE 1) - ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE 

MATERIAL DA CONDUTA – IMPROCEDÊNCIA – DECLARAÇÃO DE NOME 

FALSO PARA OCULTAR EXISTÊNCIA DE REGISTROS CRIMINAIS – 

ENTENDIMENTO DOS TRIBUNAIS SUPERIORES – AFASTAMENTO DA TESE 

DE ARGUIÇÃO DE AUTODEFESA – 3) ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE 

AMEAÇA POR AUSÊNCIA DE PROVAS OU ANTE A ALEGAÇÃO DE 

AUSÊNCIA DE DOLO (APELANTE 2) – INVIABILIDADE – CONJUNTO 

PROBATÓRIO EM HARMONIA COM DEPOIMENTO DA VÍTIMA – AMEAÇA 

CARACTERIZADA – QUANTO À INEXISTÊNCIA DE DOLO – CRIME 

CONFIGURADO COM O DEMONSTRADO DESEQUILÍBRIO EMOCIONAL DA 

VÍTIMA – 4) REDIMENSIONAMENTO DA PENA – ANTE A 

DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA A CONDUTA DE 

POSSE PARA CONSUMO PESSOAL, NECESSÁRIA A READEQUAÇÃO DA 

PENA IMPOSTA AOS APELANTES – 5) RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. (...) 3) Incabível a absolvição do agente pelo delito de ameaça, 

com fundamento na ausência de provas, porquanto pelas provas coligidas 

aos autos comprova-se a autoria e a materialidade delitiva, especialmente 

pela palavra segura da vítima, nas duas oportunidades em que foi ouvida. 

(Ap 33492/2018, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA 

CRIMINAL, Julgado em 26/09/2018, Publicado no DJE 04/10/2018)

A testemunha Silvana Amorim, que presenciou os fatos, em seu 

depoimento em juízo, relatou:

“Testemunha: Foi assim, a Juliana ela trabalha na escola, ela entra quatro 

e meia, e nesse mesmo dia eu tava no posto (…) eu tava dento do 

postinho (…) e ela chegou (…) chegou correndo e gritando, ai na hora 

que ela me viu ela falou assim ‘amiga o homem tá querendo me pegar, o 

homem tá querendo me pegar’ eu falei assim ‘como assim amiga, que 

homem?’ (…) ‘um homem que tá lá na escola’ ai nisso a gente, o pessoal 

que tava lá no posto, saímos, ele tava no pátio da escola (…) ai nisso ele 

foi pra picap Strada, entrou e partiu em direção ao posto, com tudo, 

velocidade máxima mesmo, ele chegou freio assim milésimo pra cima dos 

fio, mas ai hora que ele saiu do carro que ai, tava ela sozinha, ai ele 

deparou com 6/8 pessoas a mais com ela, ele voltou pra dentro do carro, 

tipo que procurou alguma coisa, ai ele pegou entrou dentro do carro, deu 

cavalo de pau, quase bateu num poste da escola, voltou pro pátio lá no 

barracão da escola, ai eu peguei e falei pra ela ‘não fica ai Juliana, vamo 

pra cá, vem pra cá’ mas nisso ela falou que tinha ligado pro esposo dela 

na hora que ele chegou pedindo a senha do wi-fi (…) eu seria a próxima a 

mulher fazer a triagem, eu entrei, no que eu entrei ela ficou ali, nisso o 

esposo dela chego (…) eu só escutei o pessoal falando assim ‘ta batendo, 

tá batendo, tão brigando, tão brigando’, ai eu sai pra fora, hora que eu sai 
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ela já tinha atravessado a cerca, já tinha ido o esposo dela, o cara já tinha 

agredido ele, ai foi todo mundo, foi e saiu correndo, ai eu falava assim pro 

André, que eu nunca nem tinha visto, ‘moço de onde você é, o que que 

você quer? Vai embora’, e ele em cima do Samuel, e a Juliana ela é 

grandona, o tal do André era pequeno, e ele ficou tentando dar soco no 

Samuel, e a Juliana ‘calma, calma, calma, vai embora Samuel, vai embora’, 

e ai ele pegou e sempre falando palavrão pro Samuel, (…) uma das mulher 

que tava falou assim ‘ele é funcionário do irmão Galdino’, que é um senhor 

que tem uma propriedade mas é lá no final do assentamento (…) ai eu 

falava assim ‘moço, o que que você quer, o que que você quer, via 

embora daqui moço, nós vai chamar a polícia, nós vai chamar a polícia’, e 

ele o tempo todo alterado, ai eu perguntei assim ‘você é funcionário do 

irmão Galdino?’ ele gritou comigo ‘eu não sei quem é irmão Galdino’, e nisso 

a Juliana foi empurrando assim (…) ai ela me gritou (…) ela foi e falou 

assim ‘amiga, fica aqui comigo’ ai eu fui, atravessei a cerca, sentamo na 

varanda assim da escola (…) e ela muito alterada, chorando em 

desespero o tempo todo, e falava pra mim assim ‘ele vai voltar, ele vai 

voltar, ele vai voltar’ eu falava assim ‘não vai amiga, esse cara já foi 

embora, ele não vai voltar aqui’’vai amiga, vai’ e ela sentou numa cadeira e 

eu do lado, e ela ouviu o barulho do carro na estrada (…) eu levantei, e 

fiquei assim por debaixo, olhei (...) quando olhei ele tava um sítio antes da 

escola, já chegando, ai nisso ela em desespero ela saiu correndo, me 

deixou pra trás, a gente partimos no posto (…) ai ela foi e fez assim pro 

fundo do posto e escondeu na lateral do posto (…) ele parou o carro e 

veio (…) eu peguei eu não corri, eu fiquei, ele passou por mim (…) eu tava 

em pé na porta, ele bateu o ombro dele ne mim, e foi falou pra mim assim 

‘quem comanda aqui?’ eu falei assim ‘espera que eu vou chamar pro 

senhor’ (…) ai nisso uma outra senhora ela não conseguiu correr (…) ai 

ela falou assim ‘vou chamar pra você’, ai foi chamou a Rita, ele foi 

perguntou ‘cadê o casal de funcionário seu?’ a Rita falou assim ‘eu não 

tenho funcionário’ ‘não, você tem um casal de funcionário’ a Rita falou 

assim ‘eu não tenho, quem me ajuda é o seu Silvio, ele tá ali fora’ (…) ai a 

viatura chegou, abordou ele antes dele chegar no carro, ai ponhou ele no 

camburão, ai fez a vistoria, achou a arma (…).

Promotor: A senhora percebeu se o André ele aparentava estar 

embriagado?

Testemunha: Bem noiado moço, essa é a verdade, não era nem 

embriagado não, o olho dele tava muito feio. (…)” (Mídia Audiovisual de fl. 

144 - a numerar)

De outro giro, o policial militar Bruno da Costa Soares, que foi responsável 

pela diligência que culminou na prisão em flagrante do réu, afirmou como 

se deram os fatos, vejamos:

“Testemunha: Teve uma ligação via 190, que nesse assentamento tinha 

um rapaz que entrou na escola solicitando a senha do wifi pra uma 

funcionária da escola, porém a funcionária não sabia a senha do wifi, ai 

começou uma discussão, acho que chegou ate vias de fato, ai chamou o 

marido dessa senhora que trabalha na escola, foi na escola também 

houve uma discussão, acho que até vias de fato e possivelmente ele 

estaria com arma de fogo ou ia buscar uma arma de fogo, a partir disso a 

gente deslocou até o assentamento, chegando lá na escola, estacionou o 

carro, tinha um carro uma strada vermelha, que seria que ele estava 

utilizando, nós desceu da viatura eu já avistei uma arma de fogo (…) 

dentro do veículo, e o rapaz discutindo com vários funcionários da escola, 

isso já dentro da escola, ao avistar a arma de fogo eu já vi a situação, 

solicitei para o mesmo colocar a mão n a cabeça, o mesmo desobedeceu, 

foi necessário usar a força pra fazer uso do algemamento, ai 

conversando com a vítima a mesma relatou o mesmo fato, que o rapaz 

chegou embriagado solicitando a senha, queria a senha, só que a senhora 

não sabia, em tese foi isso, ai foi conduzido pro quartel.

Promotor: E ele aparentava estar alterado/embriagado?

Testemunha: Tava totalmente embriagado.

Promotor: Quais sinais apontavam isso? Que ele estava embriagado?

Testemunha: A exaltação os olhos vermelhos, o hálito de teor alcoólico, e 

salvo engano no veículo tinha umas latinhas de cerveja, salvo engano.

Promotor: Ele chegou apresentar alguma documentação referente a arma?

Testemunha: Não.

Promotor: E ele informou o que ele estava fazendo ali?

Testemunha: Também não, no momento ele não conseguia se expressar 

de tão alterado que ele tava.” (Mídia Audiovisual de fl. 144 - a numerar).

Impende destacar que o depoimento do policial militar, dotado de fé pública, 

considerando a função que exerce, tanto perante a autoridade policial, 

quanto em sede judicial, foi hialino, firme e coeso, em narrar os fatos 

ocorridos.

Vejamos o entendimento jurisprudencial:

“PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. 

TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. 

CREDIBILIDADE. COERÊNCIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. REEXAME 

DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Ressalvada pessoal compreensão 

diversa, uniformizou o Superior Tribunal de Justiça ser inadequado o writ 

em substituição a recursos especial e ordinário, ou de revisão criminal, 

admitindo-se, de ofício, a concessão da ordem ante a constatação de 

ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. 2. Orienta-se a 

jurisprudência no sentido de que os depoimentos dos agentes policiais 

merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando 

corroborados com outras provas produzidas nos autos, situação da 

espécie, constituindo-se, assim, elemento apto a respaldar as 

condenações. 3. Tendo as instâncias ordinárias indicado os elementos de 

prova que levaram ao reconhecimento da autoria e materialidade e, por 

consequência, à condenação, não cabe a esta Corte Superior, em habeas 

corpus, desconstituir o afirmado, pois demandaria profunda incursão na 

seara fático-probatória, inviável nessa via processual. 4. Habeas corpus 

não conhecido.” (STJ - HC: 206282 SP 2011/0105418-9, Relator: Ministro 

NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 12/05/2015, T6 - SEXTA TURMA, 

Data de Publicação: DJe 26/05/2015) – Destacado.

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA 

CONDENATÓRIA - IRRESIGNAÇÃO DO RÉU – PRETENDIDA A 

ABSOLVIÇÃO OU A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE PORTE DE 

DROGAS PARA USO – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS SEGURAS QUANTO 

A MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS – DEPOIMENTOS HARMÔNICOS 

DOS AGENTES POLÍCIAIS ALIADOS AOS DEMAIS ELEMENTOS 

PROBATÓRIOS – CONDENAÇÃO MANTIDA - FIXAÇÃO DA PENA-BASE 

NO MÍNIMO LEGAL – NÃO CABIMENTO – EXISTÊNCIA DE 

CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS – PENA-BASE FIXADA DE 

FORMA PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – APELO DESPROVIDO. Não tem 

procedência o pedido de absolvição do delito de tráfico de drogas para o 

de porte para consumo, se as provas constantes dos autos são 

suficientes para embasar o decreto condenatório pelo crime de tráfico, 

reveladas pelos depoimentos harmônicos dos policiais que fizeram a 

apreensão do entorpecente encontrado na residência da ré. Em se 

tratando de crime de tráfico de drogas, como ocorre na espécie, na 

fixação da pena deve-se considerar, com preponderância sobre o 

previsto no art. 59 do CP, a natureza e a quantidade da substância 

entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente, consoante o 

disposto no art. 42 da Lei 11.343/06. A existência de apenas uma 

circunstância judicial negativa já justifica o incremento da pena-base acima 

do mínimo-legal, sendo que no caso restou negativada a natureza da 

droga, em razão da diversidade das substâncias apreendidas, cocaína e 

maconha.” (Ap 157277/2015, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, 

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/01/2016, Publicado no DJE 

02/02/2016) (TJ-MT - APL: 00194287320118110042 157277/2015, Relator: 

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 27/01/2016, 

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 02/02/2016) – 

Destacado.

O réu André Luiz dos Santos Silva, quando inquirido em juízo, alegou que 

não estava embriagado, bem como que não ameaçou as vítimas, 

confirmando, apenas, que a arma apreendida é sua. Suas escusas, no 

entanto, restaram solitárias nos autos, posto que não apoiadas em 

quaisquer outras provas.

Excelência, constata-se que o acusado se utiliza de inveracidades para 

distorcer a realidade, a fim de se esquivar de uma possível condenação. 

Entretanto, diante de um crime tão evidente, desmerecer as palavras das 

vítimas e das testemunhas, e dar credibilidade as falácias do réu é o 

mesmo que assentir com a injustiça.

Outrossim, quanto ao crime de porte ilegal de arma de fogo, obtempera-se 

que o porte de arma se trata de crime de mera conduta e de perigo 

abstrato, assim, o singelo fato de portar arma ilegal incide na norma penal 

incriminadora jungida no artigo 14, caput, do Estatuto do Desarmamento, 

sendo de somenos importância a evidência de qualquer resultado.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PORTE ILEGAL DE 

ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS 

EVIDENCIADAS – POTENCIALIDADE LESIVA DOS INSTRUMENTOS 

APREENDIDOS COMPROVADA POR MEIO DE LAUDO PERICIAL – 

CONFISSÃO DO APELANTE ALIADA À DECLARAÇÃO UNÍSSONA DOS 
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POLICIAIS CONDUTORES DO FLAGRANTE - (...) – ARMA APREENDIDA 

DENTRO DO VEÍCULO QUE O APELANTE TRAFEGAVA EM VIA PÚBLICA – 

CONDUTA TÍPICA ABRANGIDA PELO ART. 14 DA LEI 10.826/2003 – 

CONDENAÇÃO MANTIDA – DOSIMETRIA – (...) – RECURSO 

PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. O crime de portar 

ilegalmente arma de fogo é de mera conduta, razão pela qual não se exige 

resultado para a consumação, pois se cuida de crime de perigo abstrato. 

Basta o mero porte da arma de fogo, sem autorização e em desacordo 

com determinação legal, para violar o bem jurídico tutelado. Incabível 

acolher o pleito de absolvição com base na tese de carência probatória 

quando o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade 

e a autoria do crime. Não se sustenta a tese de erro de proibição quando 

se extrai do interrogatório do apelante que ele em momento algum alegou 

ou deixou transparecer que realmente acreditava na legalidade de sua 

conduta.” (Ap 54867/2016, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA 

CRIMINAL, Julgado em 30/08/2016, Publicado no DJE 06/09/2016, 

destacado).

Demais disso, vale dizer, o bem jurídico protegido é a incolumidade pública, 

objetivando a lei prevenir a ocorrência de crimes mais graves, que 

comumente são praticados com o uso de arma de fogo.

Dessarte, tendo em conta que o mosaico probatório não deixa dúvidas a 

respeito da materialidade e autoria, e inexistente qualquer causa 

excludente de ilicitude ou culpabilidade, a condenação do acusado pelo 

delito em comento é medida que se lhe impõe.”.

Do crime de ameaça – art. 147 do Código Penal (1º FATO).

Como bem anotado no parecer ministerial acima transcrito, o réu, em seu 

interrogatório judicial, negou a prática delitiva. Entretanto, a negativa do 

acusado encontra-se desamparada de suporte probatório, confrontante 

com as firmes declarações prestadas pelas vítimas Juliana Marques de 

Souza e Samuel da Silva Franco e pela testemunha Silvana Amorim (mídia 

de fl. 144), que descreveram as ameaças praticadas pelo denunciado.

Como se percebe dos depoimentos das vítimas, elas se sentiram 

ameaçadas e constrangidas pelo réu, estando presente o temor de sofrer 

mal injusto e grave, vez que detalharam minuciosamente a prática 

criminosa, especialmente o fato de o implicado ter gritado e empurrado a 

vítima Juliana, proferindo diversos xingamentos ao passo que perguntava 

acerca da senha do wi-fi, quando a ofendida saiu correndo e foi procurar 

socorro no posto de saúde ao lado da escola em que estava, momento em 

que o denunciado saiu em sua perseguição, como também por ele ter 

entrado em vias de fato com a vítima Samuel e ter dito que ira matá-lo, mais 

precisamente dizendo que iria buscar uma arma e falando para a vítima 

Juliana, esposa da vítima Samuel, “que ela poderia arrumar outro marido 

porque aquele estava morto”.

 Em arremate, o fato da ameaça ter sido proferida em um momento de 

discussão e quando o agente estava embriagado não elimina a prática do 

crime, pois tais circunstâncias não afastam a vontade de intimidar, de 

incutir temor às vítimas, motivo pelo qual a tese defensiva de ausência de 

dolo não merece prosperar.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso:

APELAÇÃO CRIMINAL – DANO QUALIFICADO, DESACATO E AMEAÇA – 

SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1) 

ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE DANO – ALEGAÇÃO DE DÚVIDA QUANTO À 

AUTORIA DELITIVA – IMPOSSIBILIDADE – DEPOIMENTOS SEGUROS DOS 

POLICIAIS MILITARES – RÉ AVISTADA AO LADO DA VIATURA 

DANIFICADA COM UM CIGARRO NA MÃO – VALIDADE DOS 

DEPOIMENTOS POLICIAIS – 2) ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE DESACATO E 

AMEAÇA POR AUSÊNCIA DE DOLO – RÉ QUE TERIA INGERIDO BEBIDA 

ALCOÓLICA E PRATICADO OS DELITOS NO MOMENTO QUE ESTAVA 

SENDO PRESA COM OS ÂNIMOS ALTERADOS – INVIABILIDADE – 

EVENTUAL EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA NÃO AFASTA A 

RESPONSABILIDADE PENAL – DESACATO E AMEAÇA PROFERIDA EM 

MOMENTO DE DISCUSSÃO CALOROSA NÃO EXCLUI ILICITUDE DO ATO – 

ESTADO DE ÂNIMO CALMO E REFLETIDO DISPENSÁVEL – 

CONDENAÇÕES MANTIDAS – RECURSO DESPROVIDO. 1) Impõe-se a 

manutenção da condenação pelo crime de dano qualificado quando o 

conjunto probatório, formado pelos depoimentos seguros dos policiais 

responsáveis pela prisão em flagrante da ré, demonstram que ela causou 

os danos, propositadamente, à viatura da Polícia Militar.2) Não há que se 

falar em ausência de dolo na conduta da agente que profere palavras de 

desacato e ameaça a policiais militares após sua prisão em flagrante por 

dano qualificado, sendo irrelevante eventual estado de embriaguez 

voluntário para afastar a tipicidade do delito, assim como o estado de 

ânimo calmo e refletido do agente não é indispensável para a configuração 

do delito de ameaça, pouco importando se estava no calor de uma 

discussão. 3) Recurso desprovido. (Ap 153446/2017, DES.JUVENAL 

PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 

04/04/2018, Publicado no DJE 13/04/2018)

 Portanto, diante das provas produzidas, restam satisfatoriamente 

demonstradas a autoria e as materialidades dos delitos de ameaça 

narrados nos autos, praticados pelo réu contra as vítimas Juliana e 

Samuel.

Do crime de porte ilegal de arma de fogo – art. 14 da Lei nº 10.826/2003 

(2º FATO).

O réu, quando ouvido em Juízo (fl. mídia de fl. 144), confessou a prática 

delitiva, aduzindo que portava a arma e munições apreendidas à fl. 38 nas 

circunstâncias narradas na denúncia.

De outro modo, sua confissão não é isolada nos autos, estando amparada 

no depoimento do Policial Militar Bruno da Costa Soares (mídia de fl. 144), o 

qual asseverou que abordou o denunciado portando referida arma e 

munições.

Portanto, diante das provas produzidas, restam satisfatoriamente 

demonstradas a autoria e a materialidade do delito de porte ilegal de arma 

de fogo e munições.

Do crime de embriaguez ao volante – art. 306 da Lei nº 9.503/1997 (3º 

FATO).

Inicialmente, ao contrário do alegado pela defesa em seus memoriais 

finais, a Lei nº 12.760/2012 alterou a redação do artigo 306 do CTB, de 

modo que o tipo já não se realiza pelo simples fato de o condutor estar 

com uma determinada concentração de álcool no sangue, mas sim por ele 

ter a capacidade psicomotora alterada em razão da influência do álcool, 

seja ela qual for.

 A concentração que antes constituía elementar do tipo passou a ser 

apenas um meio de prova dessa alteração. O resultado do exame constitui 

presunção relativa, em um sentido ou noutro, podendo até mesmo haver 

julgamento contrário à prova produzida pelo teste de dosimetria alcoólica, 

se assim se concluir pelas demais provas constantes nos autos.

 Em reverso da situação exposta, é possível também julgamento favorável 

à condenação do denunciado por embriaguez ao volante sem a realização 

do “teste do bafômetro” ou etiloteste químico, se possível tal aferição 

diante de outras provas anexas aos autos, até mesmo porque diante do 

princípio constitucional de não produzir prova contra si mesmo (nemo 

tenetur se detegere), pode o indiciado negar-se em realizar tal 

procedimento.

Corroborando o raciocínio:

EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 306 DA LEI N. 9.503/97. NECESSIDADE 

DE DAR INTERPRETAÇÃO HERMENÊUTICA À LEI N. 11.705/2008, PARA 

ATENDER AOS SEUS PRÓPRIOS FINS. AUSÊNCIA DE TESTE DO 

BAFÔMETRO. ESTADO ETÍLICO QUE PODE SER DEMONSTRADO POR 

OUTRAS PROVAS. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO. Se "o desígnio 

claríssimo do legislativo foi o de impor maior rigor no combate à 

embriaguez ao volante, qual o sentido em se infundir óbice à prova 

testemunhal como suficiente para a constatação do seu estado etílico?!" 

(ROGER BRUTTI). Ao operador do direito, atento às incongruências do 

legislador, outra solução não resta do que lançar mão da hermenêutica 

jurídica para decifrar a vontade da lei em face da realidade do país e da 

necessidade de impor maior rigor aos infratores das normas de trânsito, 

não obstante as imperfeições humanas. Donde se conclui, na linha 

esboçada pela doutrina, que, fiel ao que prescreve o art. 291 do CTB, 

aplicando-se aos crimes de trânsito as normas gerais do Código de 

Processo Penal, nas infrações que deixam vestígios, será indispensável o 

exame de corpo de delito (art. 158), mas, não sendo ele possível, por 

haverem desaparecidos os vestígios, a prova testemunhal poderá 

suprir-lhe a falta (art. 167). Vistos, relatados e discutidos estes autos de 

Apelação Criminal n. 3, da comarca de Seara, em que é apelante A Justiça 

Púbica, por seu promotor, e apelado Geovani Guisolphi: ACORDAM, em 

Segunda Câmara Criminal, por votação unânime, conhecer do recurso e, 

por maioria, dar-lhe provimento, para cassar a decisão que absolveu 

sumariamente o apelado, prosseguindo- se a ação penal. Vencido o Exmo. 

Sr. Des. Túlio José Moura Pinheiro. Custas legais. (TJSC; Segunda Câmara 

Criminal; Relator: Des. Irineu João da Silva).

 Desta feita, conclui-se que o julgamento deve basear-se no conjunto 

probatório, não apenas atrelar-se a uma prova isolada.

Denota-se que, através das provas colacionadas aos autos, notadamente 
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pelo auto de constatação etílica (fl. 14), é possível chegar à inarredável 

conclusão da capacidade psicomotora alterada do denunciado em razão 

da influência de álcool, porquanto narrado no referido auto odor de álcool 

no hálito, desordem nas vestes, agressividade, arrogância, exaltação, fala 

alterada e dificuldade no equilíbrio.

 A testemunha Bruno da Costa Soares, policial militar que atendeu a 

ocorrência, confirmou em juízo que o réu estava “totalmente embriagado” 

(mídia de fl. 144), oportunidade em que descreveu os sinais constantes no 

termo de constatação etílica de fl. 14.

 Em que pese o acusado ter negado seu estado de embriaguez em juízo, 

tenho como comprovada a sua capacidade psicomotora alterada após a 

ingestão de bebida alcoólica, de acordo com todo o acervo probatório 

coligido aos autos, mormente pela prova testemunhal e auto de 

constatação etílica.

Portanto, tendo em vista a tipicidade objetiva e subjetiva, a ilicitude e a 

culpabilidade da conduta do réu, é medida que se impõe a sua 

condenação pela prática do crime previsto no art. 306 do Código Trânsito 

Brasileiro.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na 

denúncia, a fim de CONDENAR o réu ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS SILVA, já 

qualificado nos autos, como incurso nas penas do art. 147, caput, do 

Código Penal (1º Fato), em face das vítimas Juliana Marques de Souza e 

Samuel da Silva Franco, em continuidade delitiva, na forma do art. 71 do 

CP, art. 14 da Lei nº 10.826/2003 (2º Fato) e art. 306 da Lei nº 9.503/1997 

(3º Fato), todos em concurso material de delitos, na forma do art. 69 do 

Código Penal, conforme imputações a ele atribuídas.

DOSIMETRIA DO DELITO DE AMEAÇA (ART. 147 do CP):

Diante da similitude fática em que os delitos de ameaça foram praticados, 

passo à análise conjunta das circunstâncias judiciais.

 Em atenção ao disposto no art. 59 do Código Penal, verifico que o delito 

apresentou culpabilidade normal à espécie, não ultrapassando o juízo de 

reprovabilidade já previsto no tipo; o réu não possui maus antecedentes, à 

vista das informações trazidas aos autos; poucos elementos foram 

coletados a respeito da conduta social e personalidade do agente, razão 

pela qual deixo de valorá-las; o motivo do crime consistiu na intimidação 

das vítimas, o qual já é punido pela própria tipicidade, de modo que deixo 

de valorá-lo; as circunstâncias do delito estão relatadas nos autos, nada 

tendo a valorar negativamente; as consequências do crime foram normais 

à espécie, consistindo no resultado esperado da conduta delitiva, de modo 

que a circunstância não merece valoração negativa; o comportamento das 

vítimas não contribuiu para a prática do crime.

Desta forma, verificando-se a inexistência de circunstâncias judiciais 

desfavoráveis ao réu, fixo as duas penas-bases no mínimo legal, em 01 

(um) mês de detenção cada.

Não concorrem circunstâncias atenuantes, agravantes, causas de 

diminuição ou aumento de pena, pelo que as mantenho em 01 (um) mês de 

detenção cada.

• Da continuidade delitiva entre os delitos de ameaça (art. 71, CP):

Conforme já salientado, vislumbro aplicável aos crimes de ameaça 

praticados pelo réu a regra prevista no artigo 71 do Código Penal, 

porquanto os delitos foram da mesma espécie e, pelas condições de 

tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhanças, deve o 

subsequente ser havido como continuação do primeiro.

 Nesses termos, à vista da existência concreta da prática de 02 (dois) 

crimes de ameaça, os quais tiveram suas penas individualmente dosadas 

em patamares idênticos, aplico apenas uma pena privativa de liberdade 

aumentada em 1/6 (um sexto), ficando o réu ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS 

SILVA condenado à pena de 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção.

DOSIMETRIA DO DELITO DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO (ART. 14 

DA LEI Nº 10.826/2003):

Em atenção ao disposto no art. 59 do CP, tenho que o delito apresentou 

culpabilidade normal à espécie, não ultrapassando o juízo de 

reprovabilidade já previsto no tipo; o réu não possui maus antecedentes; 

poucos elementos foram coletados a respeito da conduta social e 

personalidade do agente, razão pela qual deixo de valorá-las; o motivo do 

crime restringiu-se à vontade de portar arma de fogo e munições, o qual já 

é punido pela própria tipicidade; as circunstâncias do delito estão 

relatadas nos autos, nada tendo a valorar negativamente; não houve 

consequências maiores à sociedade, sendo que esta em nada contribuiu 

para a ocorrência do crime.

Desta forma, diante da inexistência de circunstâncias judiciais 

desfavoráveis ao réu, fixo a pena-base no mínimo legal, em 02 (dois) anos 

de reclusão.

Concorre a atenuante da confissão espontânea, porém, deixo de 

valorá-la, em atenção à Súmula 231 do STJ, a qual veda a atenuação da 

pena abaixo do mínimo legal previsto no tipo, pelo que torno definitiva a 

pena do réu em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, 

correspondentes a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente no país, 

frente à inexistência de circunstâncias agravantes, causas de diminuição 

ou de aumento de pena.

DOSIMETRIA DO DELITO DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306 DO 

CTB):

Em atenção ao disposto no art. 59 do Código Penal, verifico que o delito 

apresentou culpabilidade normal à espécie, não ultrapassando o juízo de 

reprovabilidade já previsto no tipo; o réu não ostenta condenação criminal 

transitada em julgado antes dos fatos ora apurados, de modo que não 

possui maus antecedentes; poucos elementos foram coletados a respeito 

da conduta social e personalidade do agente, razão pela qual deixo de 

valorá-las; não há nos autos elementos que comprovem o motivo que o 

levou à prática do delito; as circunstâncias do delito estão relatadas nos 

autos, nada tendo a se valorar; as consequências do crime foram normais 

à espécie, consistindo no resultado esperado da conduta delitiva, de modo 

que a circunstância não merece valoração negativa; a vítima é toda a 

sociedade, nada tendo a valorar.

Desta forma, verificando-se a inexistência de circunstâncias judiciais 

desfavoráveis ao réu, fixo a pena-base no mínimo legal, em 06 (seis) 

meses de detenção.

Não concorrem circunstâncias atenuantes, agravantes, causas de 

diminuição ou aumento de pena, pelo que torno definitiva a pena do réu em 

06 (seis) meses de detenção.

Com fundamento no art. 293 da Lei 9.503/97, também aplico ao condenado 

a pena de proibição de obter a permissão ou autorização para dirigir ou, 

caso já esteja habilitado, a sua suspensão, pelo período de 02 (dois) 

meses.

 Em atenção ao critério trifásico de dosimetria da pena e ao princípio da 

proporcionalidade, fixo a pena de multa em 10 (dez) dias-multa, 

correspondentes a um trigésimo do salário mínimo vigente à data dos 

fatos.

Do concurso material de crimes – art. 69 do Código Penal.

Em sendo aplicável a regra disciplinada no art. 69 do Código Penal 

(concurso material), fica o réu ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS SILVA 

condenado, definitivamente, à pena de 02 (dois) anos de reclusão, 07 

(sete) meses e 05 (cinco) dias de detenção e 20 dias-multa, 

correspondentes a um trigésimo do salário mínimo vigente à data dos 

fatos, devendo a pena de reclusão ser executada primeiro, nos termos do 

art. 69 do Código Penal.

Considerando a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao 

réu e que a pena fixada é inferior a quatro anos, fixo como regime inicial 

de cumprimento de pena o aberto, nos termos do art. 33, §2º, “c”, e §3°, 

do Código Penal.

Deixo de aplicar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva 

de direitos, pois um dos crimes foi praticado com grave ameaça à pessoa, 

não comportando os requisitos objetivos e subjetivos necessários, bem 

como a suspensão condicional do processo, nos termos do art. 77, caput, 

do CP.

Sobre o tema, recente julgado do STJ:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO. INADEQUAÇÃO DA VIA 

ELEITA. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO E DISPARO DE 

ARMA DE FOGO.

SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE 

DIREITOS. INVIABILIDADE. CONCURSO MATERIAL. SOMATÓRIO DAS 

PENAS. ÓBICE DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO SE O CRIME FOR 

PRATICADO COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA CONTRA A PESSOA. 

ART. 44, INCISO I, DO CP. VEDAÇÃO QUE SE ESTENDE AOS CRIMES 

CUJAS PENAS SÃO SOMADAS. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. O 

Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção 

deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e 

sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade 

quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, 

sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos 

de flagrante ilegalidade. 2. O art. 44, inciso I, do Código Penal, dispõe que 

"[a]s penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as 

privativas de liberdade, quando aplicada pena privativa de liberdade não 
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superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave 

ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for 

culposo". 3. No exame do cumprimento dos requisitos para a concessão 

do benefício da substituição da prisão por penas alternativas, em casos 

de concurso material de crimes, devem as reprimendas ser consideradas 

em conjunto. Precedentes. 4. Na hipótese, resulta patente que a medida 

esbarra no óbice do art. 44, inciso I, do Código Penal, uma vez que um dos 

delitos pelos quais o paciente resultou condenado - lesão corporal - 

envolve violência contra a pessoa. Habeas corpus não conhecido. (HC 

425.038/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA 

TURMA, julgado em 24/05/2018, DJe 01/06/2018)

O condenado poderá apelar em liberdade, tendo em vista que foi fixado o 

regime aberto e que as medidas cautelares diversas da prisão, neste 

momento processual, afiguram-se suficientes e adequadas ao caso, 

senão vejamos.

Compulsando os autos, denoto que o acusado André Luiz dos Santos 

Silva não apresenta periculosidade suficiente a ponto de sustentar a 

custódia cautelar, uma vez que a conduta praticada, apesar de envolver 

ameaça e porte ilegal de arma de fogo, não incluiu violência à pessoa, de 

modo que a ação não extrapolou os limites já previstos no tipo penal 

incriminador. Ainda, em consulta à folha de antecedentes criminais 

acostada aos autos, constata-se que o réu não possui outro procedimento 

criminal instaurado em seu desfavor, cuidando-se, a priori, de fato isolado 

em sua vida, não preenchendo, dessa forma, os requisitos do art. 312 do 

CPP.

Diante de todas essas ponderações, inexistindo indícios de que a 

liberdade do implicado resultará em risco à ordem pública e por se 

mostrarem suficientes e adequadas a fixação de medidas cautelares 

diversas da prisão, impõe-se a revogação da medida constritiva.

Ante o exposto, ausentes os motivos ensejadores da custódia cautelar, 

com base no art. 316 do Código de Processo Penal, REVOGO a PRISÃO 

PREVENTIVA decretada em desfavor do acusado ANDRÉ LUIZ DOS 

SANTOS SILVA, mediante a observância das seguintes medidas 

cautelares, as quais deverão ser cumpridas sob pena de IMEDIATA 

revogação da liberdade e decreto da prisão preventiva:

 a) Comparecimento a todos os atos processuais a que for intimado;

b) Manter o endereço residencial sempre atualizado nos autos;

c) Não frequentar bares, boates, prostíbulos e estabelecimentos 

congêneres;

d) Não portar faca, canivete, estilete ou outros instrumentos que 

representem perigo à integridade física de outrem.

DETERMINO ao oficial de justiça responsável pelo feito que LAVRE TERMO 

circunstanciado do ocorrido, conforme salientado alhures, RESSALTANDO 

AO ACUSADO QUE O DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS CAUTELARES 

SUPRA DEFERIDAS IMPORTARÁ EM SUA PRISÃO.

Expeça-se alvará de soltura em favor do acusado André Luiz dos Santos 

Silva, salvo se por outro motivo deva permanecer preso, consignando as 

medidas cautelares impostas.

Isento o réu do pagamento de custas processuais.

Oportunamente, após o trânsito em julgado, tomem-se as seguintes 

providências:

a) Lance o nome do réu no rol dos culpados;

b) Expeça-se guia de execução definitiva do condenado.

 c) Em cumprimento ao disposto no art. 71, §2º, do Código Eleitoral, 

oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, comunicando-o sobre 

esta decisão;

e) Oficie-se ao órgão estadual de cadastro de dados sobre antecedentes, 

inclusive ao INFOSEG, fornecendo as informações sobre este decisório.

f) e) Oficie-se ao DETRAN sob a proibição do autor de obter permissão ou 

habilitação para dirigir veículo automotor, ou sua suspensão acaso já 

esteja habilitado, pelo prazo de 02 (dois) meses, a partir da data do 

trânsito em julgado da sentença.

P.R.I.C.

Mirassol D’Oeste/MT, 10 de dezembro de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

Comarca de Nova Mutum

1ª Vara

Intimação
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Processo Número: 1000357-23.2017.8.11.0086
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JOSE CARLOS BANDEIRA SOARES DE CAMARGO (IMPETRANTE)
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PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 1000357-23.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: JOSE CARLOS BANDEIRA SOARES DE CAMARGO 

REQUERIDO: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos etc. De proêmio, determino a retificação da classe da presente 

ação e a denominação dada ao polo passivo, eis que o presente feito não 

se trata de mandado de segurança e sim ação declaratória. De mais a 

mais, importa salientar que o Superior Tribunal de Justiça no 

processamento dos EREsp n. 1.163.020/RS, REsp 1.699.851/TO e REsp 

1.692.023/MT, decidiu pela afetação destes ao julgamento do regime dos 

Recursos Repetitivos sob o n. 986, com a seguinte ementa: “RECURSOS 

ESPECIAIS REPRESENTATIVOS DE CONTROVÉRSIA. RITO DOS ARTIGOS 

1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015. RESP 1.699.851/TO, RESP 

1.692.023/MT E ERESP 1.163.020/RS. ADMISSÃO. 1. Admitida a afetação 

da seguinte questão controvertida: "inclusão da Tarifa de Uso do Sistema 

Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de 

Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) na base de cálculo do ICMS". 2. 

Autorização do colegiado ao Relator para selecionar outros recursos que 

satisfaçam os requisitos para representarem a controvérsia. 3. Recursos 

submetidos ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015.” Releva 

notar ainda, que consta determinação de suspensão nacional de todos os 

processos pendentes sobre a matéria em questão, nos ditames do art. 

1.037, II, do Código de Processo Civil. Desta forma, suspendo o trâmite do 

feito até o trânsito em julgado do Tema n. 986 dos Recursos Repetitivos 

pelo Superior Tribunal de Justiça. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 10 de 

dezembro de 2018. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001044-63.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO PINHEIRO DA SILVA (AUTOR(A))

MARIA APARECIDA FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KATIA DE CAMARGO OAB - MT17756/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MUNICIPIO DE NOVA MUTUM (RÉU)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 1001044-63.2018.8.11.0086 

AUTOR(A): LEANDRO PINHEIRO DA SILVA, MARIA APARECIDA FERREIRA 

RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE NOVA MUTUM Vistos, 

etc. De início, considerando a inexistência de notícia nos autos acerca do 

cumprimento da tutela de urgência deferida no Id. 13599849, intimem-se o 

Município de Nova Mutum/MT e o Estado de Mato Grosso para, no prazo de 

05 (cinco) dias, comprovarem a disponibilização de vaga em Unidade de 

Tratamento Intensivo – UTI, para a parte Autora, acostando aos autos os 

respectivos documentos. Após, imediatamente concluso para deliberação. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. 

Nova Mutum/MT, 10 de dezembro de 2018. Cássio Leite de Barros Netto 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 0500001-56.2015.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA KOYAMA PEREIRA (IMPETRANTE)

MARIA JOSE NEVES DE MAGALHAES (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

João Batista Pereira da Silva (IMPETRADO)
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Adriano Xavier Pivetta (IMPETRADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX BRESCOVIT MACIEL OAB - 942.287.101-82 (PROCURADOR)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ - 

03.507.415/0018-92 (REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 0500001-56.2015.8.11.0086 

IMPETRANTE: VERA LUCIA KOYAMA PEREIRA, MARIA JOSE NEVES DE 

MAGALHAES IMPETRADO: JOÃO BATISTA PEREIRA DA SILVA, ADRIANO 

XAVIER PIVETTA PROCURADOR: ALEX BRESCOVIT MACIEL Vistos, etc. 

DÊ-SE vistas dos autos ao Ministério Público, conforme já determinado na 

decisão inicial. Após, voltem-me conclusos para deliberação. Cumpra-se. 

Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 10 de dezembro de 

2018. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito
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CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 1000651-75.2017.8.11.0086 

IMPETRANTE: DA HORA BAR PETISCARIA LTDA - ME IMPETRADO: 

COORDENADORA DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO DE 

NOVA MUTUM/MT, ASSESSORA TÉCNICA DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO DE 

NOVA MUTUM/MT Vistos, etc. DÊ-SE vistas dos autos ao Ministério 

Público, conforme já determinado na decisão inicial. Após, voltem-me 

conclusos para deliberação. Cumpra-se. Às providências. Com urgência. 

Nova Mutum/MT, 10 de dezembro de 2018. Cássio Leite de Barros Netto 

Juiz de Direito
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PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA MUTUM (IMPETRADO)

ADRIANO XAVIER PIVETTA (IMPETRADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDINALDO ORTIZ DOS SANTOS OAB - MT0016230A-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 0500005-93.2015.8.11.0086 

IMPETRANTE: RIGONI & BORTOLI LTDA - ME IMPETRADO: ADRIANO 

XAVIER PIVETTA, MUNICIPIO DE NOVA MUTUM, PREFEITO MUNICIPAL DE 

NOVA MUTUM, COORDENADORA TRIBUTAÇÃO AUTORIDADE COATORA: 

TEREZINHA APARECIDA LEITE ARISSAVA Vistos, etc. DÊ-SE vistas dos 

autos ao Ministério Público, conforme já determinado na decisão inicial. 

Após, voltem-me conclusos para deliberação. Cumpra-se. Às 

providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 10 de dezembro de 2018. 

Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002642-52.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

TEGNHER SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI - ME (EXEQUENTE)

F.B.R. ENGENHARIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANICE MARIA LONGHI GIOTTO OAB - MT0008699A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VAGNER ADAO DAGHETTI (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.209 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA 

com a finalidade de intimar a parte autora, por seu advogado, para que 

comprove nos autos, no prazo de 10 (dez) dias, o pagamento das custas 

de preparo e distribuição da Carta Precatória expedida, ou então proceder 

sua retirada, comprovando nos autos tal providência.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000892-15.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DO AMARAL JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SONIA DE FATIMA DA SILVA OAB - MT0018130A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS - AGÊNCIA LUCAS DO RIO VERDE (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

MUTUM - MT PRIMEIRA VARA PROCESSO Nº 1000892-15.2018.8.11.0086 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Eu, ANA RITA CORDENONSI 

BUCHMANN, Gestor de Secretaria da Primeira Vara da Comarca de Nova 

Mutum/MT, no uso das atribuições legais, Nos termos da legislação vigente 

da CNGC, procedo a intimação do advogado da parte Requerente da 

designação da perícia para o dia 11/02/2019, no Pronto Atendimento 

Municipal de Nova Mutum. Nova Mutum/MT, 11 de dezembro de 2018. 

assinado eletronicamente ANA RITA CORDENONSI BUCHMANN 

MATRÍCULA Gestor de Secretaria

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 42640 Nr: 2028-79.2009.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Felipa Pedrosa Santana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marta Jose Rodrigues - 

OAB:MT 13.901, Vinicius Vargas Leite - OAB:MT 11.213-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 11 da Resolução 

458/2017-CJF, impulsiono os autos para intimar as partes, na pessoa do 

seu procurador, para manifestarem acerca do inteiro teor do ofício 

requisitório expedido nos autos às fls.145/146, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 47313 Nr: 2737-80.2010.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdir Pereira de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marta Jose Rodrigues - 

OAB:MT 13.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 11 da Resolução 

458/2017-CJF, impulsiono os autos para intimar as partes, na pessoa do 

seu procurador, para manifestarem acerca do inteiro teor do ofício 

requisitório expedido nos autos às fls. 146/147, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 43707 Nr: 3102-71.2009.811.0086
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 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jovercinda Pires Guimarães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marta Jose Rodrigues - 

OAB:MT 13.901, Túlio de Alencar Costa Leite - OAB:GO 20.597

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 11 da Resolução 

458/2017-CJF, impulsiono os autos para intimar as partes, na pessoa do 

seu procurador, para manifestarem acerca do inteiro teor do ofício 

requisitório expedido nos autos às fls. 142/143, no prazo legal.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 55039 Nr: 242634-97.2011.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GJXdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPdSL-M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Machado Barreto - 

OAB:MT 12.420

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Humberto de Oliveira 

Junior - OAB:11208/MT

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da Certidão do Oficial de Justiça de fls. 198, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, 

observando-se que, no mesmo prazo, caso requeira a expedição: a) de 

Carta Precatória, deverá comprovar nos autos o pagamento das custas de 

preparo e distribuição; b) de novo mandado, deverá providenciar o 

pagamento da diligência do Oficial de Justiça, mediante a expedição de 

guia de recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de 

Guia de Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o 

valor é calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização 

da diligência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 121433 Nr: 4337-58.2018.811.0086

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: M. Cristina Moreira - ME, Maria Cristina Moreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133, Taiana Orsi - OAB:25337/MT, Vinicius Pereira Muller - 

OAB:MT 18.308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:MT 13.994-A, Renato Chagas Correa da 

Silva - OAB:MT 8.184-A

 Nos termos da legislação vigente e do Artigo 1.209 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS à expedição de matéria para imprensa com a 

finalidade de intimar a parte Requerida/Embargada, por seus advogados, 

para apresentar Contrarrazões aos Embargos Infringentes, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 54197 Nr: 1683-11.2012.811.0086

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paraná Materiais de Construção Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A Z Construção Civil Ltda - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Marzari - OAB:MT 15.507, 

Danusa Serena Oneda - OAB:MT 13124-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 CERTIFICO E DOU FÉ que decorreu in albis o prazo da intimação retro, 

razão pela qual, nos termos do artigo 1.209 da CNGC, IMPULSIONO ESTES 

AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a finalidade de 

intimar a parte autora, por seus advogados, para que promova o devido 

andamento do feito, requerendo o que entender de direito no prazo de 5 

(cinco) dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 109786 Nr: 5832-74.2017.811.0086

 AÇÃO: Tutela Antecipada Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rodrigo Hemom Silvestre

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio José Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Almeida Vilela - 

OAB:MT 11.012, Paulo de Almeida Vilela - OAB:MT / 9.538

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.209 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para que tomem 

ciência dos teor do ofício de fls.92, bem como para que promova o devido 

andamento do feito, requerendo o que entender de direito no prazo de 5 

(cinco) dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 91796 Nr: 1084-33.2016.811.0086

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LGPB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NCB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Patrícia Tieppo Rossi - OAB:MT 

13.828-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos.

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO oferecido por LUCINEIDE 

GOMES PINHEIRO BESSA, alegando, em síntese, erro material na sentença 

de fl. 81.

Vieram os autos conclusos.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

 Inicialmente, verifico que os embargos foram interpostos tempestivamente 

e na forma legal, de modo que devem ser conhecidos.

Compulsando detidamente o feito, verifico que razão assiste o embargante 

quanto ao erro material na decisão ora embargada, de modo que 

presentes os requisitos previstos no artigo 1022 do Código de Processo 

Civil, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e DOU-LHES 

PROVIMENTO, e, por consequência, retifico a sentença de fl. 81 onde se 

lê:

 “Por sua vez, suspenda-se o feito, na forma requerida, nos termos do 

artigo 922 do Código de Processo Civil.

Após o decurso do prazo concedido para pagamento, intime-se o 

exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar o cumprimento do 

acordo, sob pena de concordância tácita.”

 Passa-se a se ler:

 “Isto posto, JULGO EXTINTO os autos, com resolução do mérito, com 

fulcro no art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil.

 Honorários na forma do acordo.

 Tendo em vista que as partes entabularam acordo antes da prolação de 

sentença, ficam estas dispensadas do pagamento das custas 

remanescentes.

Após o trânsito em julgado, certifique-se e, em seguida, expeça-se o 

respectivo mandado de averbação do divórcio junto ao Cartório de 

Registro Civil da Comarca de Colíder/MT.

Após, arquivem-se os autos com a devida baixa na distribuição e demais 

anotações de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.”

Às providências.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 102190 Nr: 1573-36.2017.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vivaldino Leonhart

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marta Jose Rodrigues - 

OAB:MT 13.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intimem-se as partes, cientificando-os sobre o retorno dos autos, bem 

como para requerer o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Certificado nos autos o decurso do prazo, sem manifestação ou 

requerimento, arquivem-se os autos, com as baixas e cautelas de estilo.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 46902 Nr: 2326-37.2010.811.0086

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TIFdO, DFdS, LFdS, MAB, ISB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EIdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eder Resino Junior - OAB:MT 

22.198

 Vistos.

Intimem-se as partes, cientificando-os sobre o retorno dos autos, bem 

como para requerer o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Certificado nos autos o decurso do prazo, sem manifestação ou 

requerimento, arquivem-se os autos, com as baixas e cautelas de estilo.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 27660 Nr: 676-28.2005.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Premium Comércio e Representações Ltda, Valdir 

Miquelin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilberto Furlin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valdir Miquelin - OAB:4613

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leandro Westphalen Michel 

- OAB:MT 7.262-B

 Ante o exposto, REJEITO IN TOTUM os presentes embargos declaratórios 

opostos às fls. 488/491, mantendo a decisão incólume em seus termos, 

por seus próprios fundamentos.Em decorrência das liberações de valores 

já determinadas em favor do exequente, reconheço a quitação dos débitos 

decorrentes do cumprimento de sentença de obrigação de pagar quantia 

certa e JULGO EXTINTO, com fulcro no artigo 924, inciso II, do NCPC.Por 

consequência do reconhecimento da quitação do débito, não há que se 

falar no pedido de realização de penhora online, via sistema Bacenjud, 

conforme pleiteado às fls. 583/584, 589/591e 604/606.Em relação à 

diferença de sacas de soja de 237 (duzentas e trinta e sete) sacas, as 

quais foram descartadas em virtude da má qualidade do grão, conforme 

demonstrado pelos documentos de fls. 553/572, entendo que estas devem 

ser restituídas pelo executado para o exequente, uma vez que a entrega 

do cereal arrestado anteriormente deve ser realizada qualidade 

comercial.Assim, intime-se o executado Gilberto Furlin para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, efetue a entrega voluntária de 237 (duzentas e trinta 

e sete) sacas de soja de 60kg cada, as quais devem atender ao padrão 

de qualidade comercial, sob pena de expedição de novo mandado de 

penhora. Não havendo a entrega no prazo estipulado, o que deve ser 

informado nos autos, intime-se o exequente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 110328 Nr: 6108-08.2017.811.0086

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agropecuária Tauá Ltda, Taua Biodiesel Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco BBM S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL JORGE CARDOZO - 

OAB:328717, FERNANDA NEVES REMEDIO - OAB:357602, Roberto 

Carlos Keppler - OAB:SP 68.931, Simone Zaize de Oliveira - OAB:SP 

132.830

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Zanetti Baptista - 

OAB:SP/206.889, Fabricio Rocha - OAB:SP/206.338

 Isto posto, JULGO IMPROCEDENTE a presente impugnação ao crédito, 

com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

mantendo-se como extraconcursal o crédito de R$ 12.500.000,00 (doze 

milhões e quinhentos mil reais) do Banco BBM S/A, o qual é originário das 

Cédulas de Crédito Bancário de nº 600.899-0 e 600.890-0. Custas e 

honorários pelos impugnantes, os quais fixo na importância de 10% sobre 

o valor do crédito, em observância ao disposto no artigo 85, § 2º, do 

Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, traslade-se cópia 

destes autos aos autos de recuperação judicial de nº 

3435-42.2017.811.0086 – Código 105258 e, em seguida, arquivem-se 

estes autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 124305 Nr: 5549-17.2018.811.0086

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUELMEI CAMPOS BABOSA ME, SUELMEI CAMPOS 

BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Taua Biodiesel Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Kauffman - OAB:MT 17.421

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Compulsando atentamente os autos, verifico que a procuração juntada à 

fl. 12 se trata de cópia, bem como que a parte requerente não procedeu 

com o recolhimento das custas processuais.

 Dessa forma, intime-se o patrono da requerente para, nos termos dos 

artigos 319 do Código de Processo Civil, emendar a inicial, trazendo aos 

autos a procuração original, bem como para que proceda ao recolhimento 

das custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da inicial, nos termos do artigo 321, paragrafo único, do 

mesmo Código.

Com a emenda a inicial ou decorrido o prazo para tanto, o que deverá ser 

certificado nos autos, retornem estes conclusos para apreciação.

 Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 110333 Nr: 6113-30.2017.811.0086

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Taua Biodiesel Ltda, Agropecuária Tauá Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Original S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Érico da Costa Moreno - 

OAB:OAB/SP 321.046, FERNANDA NEVES REMEDIO - OAB:357602, 

Roberto Carlos Keppler - OAB:SP 68.931, Simone Zaize de Oliveira 

- OAB:SP 132.830

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Glauber Facão Acquati - 

OAB:OAB/SP 163.601, Ricardo Siliano - OAB:SP 285.361

 Vistos.

Intime-se o Administrador Judicial para emissão do respectivo parecer, 

conforme já determinado à fl. 64.

 Com a juntada do parecer, dê-se vista dos autos ao Ministério Público 

para manifestação.

 Ao final, conclusos para decisão.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 110548 Nr: 6243-20.2017.811.0086

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Du Pont do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Taua Biodiesel Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Cinesi Píres de Mello - 

OAB:318.809/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roberto Carlos Keppler - 

OAB:SP 68.931, Simone Zaize de Oliveira - OAB:SP 132.830

 Vistos.Trata-se de IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO proposta por DU PONT DO 

BRASIL S/A em face de TAUÁ BIODIESEL LTDA, ambos devidamente 

qualificados nos autos. Isto posto, com fulcro no artigo 487, inciso III, 

alínea “a”, do Código de Processo Civil, homologo o reconhecimento do 

pedido do autor, reconhecido pelo impugnado à fl. 58 dos autos. 

Considerando que não houve litigiosidade em relação ao crédito, deixo de 

fixar honorários sucumbenciais, ante a ausência de pretensão resistida, 

em consonância com entendimento jurisprudencial deste Tribunal de 

Justiça. Senão, vejamos: “RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO – 

ALTERAÇÃO DO VALOR DO CRÉDITO NO QUADRO GERAL DE 

CREDORES - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – CABIMENTO – DECISÃO 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O pedido de habilitação de crédito 

em recuperação judicial tem caráter declaratório, contudo, em caso de 

litigiosidade, é cabível o arbitramento de honorários advocatício. (AI 

56126/2016, DES, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/09/2016, Publicado no DJE 

21/09/2016).”Após o trânsito em julgado, traslade-se cópia destes autos 

aos autos de recuperação judicial de nº 3435-42.2017.811.0086 – Código 

105258 e, em seguida, arquivem-se estes autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Às 

providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 112680 Nr: 82-57.2018.811.0086

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIADO PNEUS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Taua Biodiesel Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGÉRIO APARECIDO SALES - 

OAB:153621

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roberto Carlos Keppler - 

OAB:SP 68.931, Simone Zaize de Oliveira - OAB:SP 132.830

 Vistos.Trata-se de IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO proposta por CAIADO 

PNEUS LTDA em face de TAUÁ BIODIESEL LTDA, ambos devidamente 

qualificados nos autos. Desse modo, extrai-se que a somatória dos 

valores das notas fiscais totalizam a quantia de R$ 16.187,94 (dezesseis 

mil, cento e oitenta e sete reais e noventa e quatro centavos), cujo valor 

não deverá ter acréscimo de correção monetária e juros, sobre o valor 

nominal, eis que os vencimentos são para datas posteriores ao pedido 

recuperacional. Outrossim, é de se registrar que houve o reconhecimento 

da procedência do pedido do impugnante pelo impugnado à fl. 18, o qual 

deve ser homologado. Isto posto, com fulcro no artigo 487, inciso III, alínea 

“a”, do Código de Processo Civil, homologo o reconhecimento do pedido do 

autor, reconhecido pelo impugnado à fl. 18 dos autos. Considerando que 

não houve litigiosidade em relação ao crédito, deixo de fixar honorários 

sucumbenciais, ante a ausência de pretensão resistida, em consonância 

com entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça. Senão, 

vejamos: “RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO – ALTERAÇÃO DO 

VALOR DO CRÉDITO NO QUADRO GERAL DE CREDORES - HONORÁRIOS 

DE SUCUMBÊNCIA – CABIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. O pedido de habilitação de crédito em recuperação judicial 

tem caráter declaratório, contudo, em caso de litigiosidade, é cabível o 

arbitramento de honorários advocatício. (AI 56126/2016, DES, CARLOS 

ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 14/09/2016, Publicado no DJE 21/09/2016).”Após o trânsito em 

julgado, traslade-se cópia destes autos aos autos de recuperação judicial 

de nº 3435-42.2017.811.0086 – Código 105258 e, em seguida, 

arquivem-se estes autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 112096 Nr: 7070-31.2017.811.0086

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Horli Osmar Gaigher e Cia LTDA EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Taua Biodiesel Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO GONÇALVES 

BERGAMASCO FERRARI - OAB:328819

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roberto Carlos Keppler - 

OAB:SP 68.931, Simone Zaize de Oliveira - OAB:SP 132.830

 Vistos.Trata-se de IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO proposta por HORLI 

OSMAR GAIGHER E CIA LTDA EPP em face de TAUÁ BIODIESEL LTDA, 

ambos devidamente qualificados nos autos. Desse modo, é de se registrar 

que houve o reconhecimento da procedência do pedido do impugnante 

pelo impugnado à fl. 43, o qual deve ser homologado. Isto posto, com 

fulcro no artigo 487, inciso III, alínea “a”, do Código de Processo Civil, 

homologo o reconhecimento do pedido do autor, reconhecido pelo 

impugnado à fl. 43 dos autos. Considerando que não houve litigiosidade 

em relação ao crédito, deixo de fixar honorários sucumbenciais, ante a 

ausência de pretensão resistida, em consonância com entendimento 

jurisprudencial deste Tribunal de Justiça. Senão, vejamos: 

“RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO – ALTERAÇÃO DO VALOR DO 

CRÉDITO NO QUADRO GERAL DE CREDORES - HONORÁRIOS DE 

SUCUMBÊNCIA – CABIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. O pedido de habilitação de crédito em recuperação judicial 

tem caráter declaratório, contudo, em caso de litigiosidade, é cabível o 

arbitramento de honorários advocatício. (AI 56126/2016, DES, CARLOS 

ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 14/09/2016, Publicado no DJE 21/09/2016).”No que tange à 

alegação do Ministério Público de que se trataria de pedido de habilitação 

de crédito retardatária, nos moldes do artigo 10, §§ 1º e 3º, da Lei nº 

11.101/2005, entendo que não merece prosperar, isso porque o crédito da 

presente ação já estava arrolado na lista de credores, tratando-se apenas 

de impugnação ao crédito, com o fito de majoração deste. Após o trânsito 

em julgado, traslade-se cópia destes autos aos autos de recuperação 

judicial de nº 3435-42.2017.811.0086 – Código 105258 e, em seguida, 

arquivem-se estes autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 110418 Nr: 6155-79.2017.811.0086

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: O Telhar Agropecuária Ltda (Fazenda Rio Verde)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Taua Biodiesel Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMAURI MOREIRA DE ALMEIDA - 

OAB:5882

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roberto Carlos Keppler - 

OAB:SP 68.931, Simone Zaize de Oliveira - OAB:SP 132.830

 Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente habilitação 

de crédito da recuperação judicial de nº 3435-42.2017.811.0086 – Código 

105258, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil e, 

por consequência, retifico o Quadro Geral de Credores para incluir o 

crédito de O Telhar Agropecuária LTDA, no valor de R$ 2.582.705,93 (dois 

milhões, quinhentos e oitenta e dois mil, setecentos e cinco reais e 

noventa e três centavos), na classe quirografária, sendo ressalvado o 

valor penhorado nos autos de nº 1731-49.2014.811.0037 – Código 128849 

em trâmite na Comarca de Primavera do Leste, ocasião em que deve ser 

expedido oficio para aquele juízo, a fim de que informe nos autos o 

quantum penhorado.Ante a sucumbência recíproca das partes, condeno o 

Requerente e os Requeridos ao pagamento das custas processuais, na 

proporção de 40% (quarenta por cento) para o Autor, e 60% (sessenta 

por cento) para os requeridos, nos termos do art. 86, “caput”, do Código 

de Processo Civil. Honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) do 

valor da condenação, sendo que a teor art. 86, parágrafo único, do Código 

de Processo Civil, promovo a distribuição da sucumbência nos seguintes 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039412/12/2018 Página 570 de 855



termos:•40% (quarenta por cento) a ser pago pela parte Autora aos 

Patronos dos Requeridos;•60% (sessenta por cento) a ser pago pela 

parte Requerida ao Advogado da parte Requerente.Após o trânsito em 

julgado, traslade-se cópia destes autos aos autos de recuperação judicial 

de nº 3435-42.2017.811.0086 – Código 105258 e, em seguida, 

arquivem-se estes autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 110340 Nr: 6116-82.2017.811.0086

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Taua Biodiesel Ltda, Agropecuária Tauá Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Syngenta Proteção de Cultivos Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNA MARIA HARGER - 

OAB:387236, FERNANDA NEVES REMEDIO - OAB:357602, Roberto 

Carlos Keppler - OAB:SP 68.931, Simone Zaize de Oliveira - OAB:SP 

132.830

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADAUTO DO NASCIMENTO 

KANEYUKI - OAB:SP 198.905, José Ercilio de Oliveira - OAB:SP-27.141

 Vistos.Trata-se de IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO proposta por TAUÁ 

BIODIESEL LTDA e TAUÁ AGROPECUÁRIA em face de SYNGENTA 

PROTEÇÃODE CULTIVOS LTDA, ambos devidamente qualificados nos 

autos. Desse modo, extrai-se que a somatória dos valores das notas 

fiscais totalizam a quantia de R$ 1.716.040,90 (um milhão, setecentos e 

dezesseis mil e quarenta reais e noventa centavos).Todavia, com a 

amortização parcial da nota fiscal nº 76.674 no valor de R$ 227.816,00 

(duzentos e vinte e sete mil, oitocentos e dezesseis reais, além da 

redução do crédito por anuência da credora na importância de R$ 

219.103,69 (duzentos e dezenove mil, cento e três reais e sessenta e 

nove centavos), há minoração do crédito, perfazendo o valor final do 

crédito de R$ 1.269.121,21 (um milhão, duzentos e sessenta e nove mil, 

cento e vinte e um reais e vinte e um centavos). Outrossim, é de se 

registrar que houve o reconhecimento da procedência do pedido do 

impugnante pelo impugnado às fls. 25/28, o qual deve ser homologado. Isto 

posto, com fulcro no artigo 487, inciso III, alínea “a”, do Código de 

Processo Civil, homologo o reconhecimento do pedido do autor, 

reconhecido pelo impugnado às fls. 25/28 dos autos. Considerando que 

não houve litigiosidade em relação ao crédito, deixo de fixar honorários 

sucumbenciais, ante a ausência de pretensão resistida, em consonância 

com entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça. Após o 

trânsito em julgado, traslade-se cópia destes autos aos autos de 

recuperação judicial de nº 3435-42.2017.811.0086 – Código 105258 e, em 

seguida, arquivem-se estes autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 110385 Nr: 6140-13.2017.811.0086

 AÇÃO: Impugnação ao Valor da Causa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco ABC Brasil S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Taua Biodiesel Ltda, Agropecuária Tauá Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Domicio dos Santos Neto - 

OAB:OAB/MT 113.590, Fernando Bilotti Ferreira - OAB:SP 247.031

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANNA MARIA HARGER - 

OAB:387236, Antonio Lima Cunha Filho - OAB:SP 267.842, DANIEL 

JORGE CARDOZO - OAB:328717, Érico da Costa Moreno - 

OAB:OAB/SP 321.046, FERNANDA NEVES REMEDIO - OAB:357602, Kelly 

de Campos Kawagishi - OAB:SP/288.995, Marcelo Saraiva - 

OAB:SP/372.198, Roberto Carlos Keppler - OAB:SP 68.931, Simone 

Zaize de Oliveira - OAB:SP 132.830

 Vistos.

Defiro o requerimento de fl. 343.

Apense-se este feito ao processo de nº 6120-22.2017.811.0086 – Código 

110345, uma vez que se referem ao mesmo crédito.

Em seguida, dê-se vista dos autos ao Ministério Público para 

manifestação.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 110345 Nr: 6120-22.2017.811.0086

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agropecuária Tauá Ltda, Taua Biodiesel Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Indusval S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNA MARIA HARGER - 

OAB:387236, FERNANDA NEVES REMEDIO - OAB:357602, Nathália 

Couto Silva - OAB:OAB/SP 401.001, Roberto Carlos Keppler - 

OAB:SP 68.931, Simone Zaize de Oliveira - OAB:SP 132.830

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Domicio dos Santos Neto - 

OAB:OAB/MT 113.590, Fernando Bilotti Ferreira - OAB:SP 247.031

 Vistos.

Aguarde-se a manifestação do Ministério Público nos autos em apenso e, 

em seguida, retornem os autos conclusos para sentença.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 110344 Nr: 6119-37.2017.811.0086

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agropecuária Tauá Ltda, Taua Biodiesel Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Santander (Brasil) S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNA MARIA HARGER - 

OAB:387236, FERNANDA NEVES REMEDIO - OAB:357602, Nathália 

Couto Silva - OAB:OAB/SP 401.001, Roberto Carlos Keppler - 

OAB:SP 68.931, Simone Zaize de Oliveira - OAB:SP 132.830

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre da Silva Sacramento - 

OAB:SP/237.286, Carlos Henrique de Mello Santos - OAB:SP/320.412

 Vistos.

Apense-se este feito ao processo de nº 6142-80.2017.811.0086 – Código 

110390, uma vez que se referem ao mesmo crédito.

No mais, em observância à decisão proferida naqueles autos, 

suspenda-se o presente feito até o julgamento do Agravo de Instrumento 

de nº 1008276-30.2017.811.0000.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 110342 Nr: 6117-67.2017.811.0086

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Taua Biodiesel Ltda, Agropecuária Tauá Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mosaic Fertilizantes do Brasil Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA NEVES REMEDIO - 

OAB:357602, Nathália Couto Silva - OAB:OAB/SP 401.001, Roberto 

Carlos Keppler - OAB:SP 68.931, Simone Zaize de Oliveira - OAB:SP 

132.830

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celso Umberto Luchesi - 

OAB:SP 76.458

 Isto posto, JULGO IMPROCEDENTE a presente impugnação ao crédito, 

com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

mantendo-se o crédito da Mosaic Fertilizantes do Brasil LTDA em R$ 

12.181.569,56 (doze milhões, cento e oitenta e um mil, quinhentos e 

sessenta e nove reais e cinquenta e seis centavos, na Classe II – Garantia 

Real. Custas e honorários pelos impugnantes, os quais fixo na importância 

de 10% sobre o valor do crédito, em observância ao disposto no artigo 85, 

§ 2º, do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, traslade-se 

cópia destes autos aos autos de recuperação judicial de nº 

3435-42.2017.811.0086 – Código 105258 e, em seguida, arquivem-se 

estes autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 111368 Nr: 6754-18.2017.811.0086

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Indusval S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Taua Biodiesel Ltda, Agropecuária Tauá Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Ricardo Passos de 

Souza - OAB:165202-A, Ralph Melles Sticca - OAB:236471/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roberto Carlos Keppler - 

OAB:SP 68.931, Simone Zaize de Oliveira - OAB:SP 132.830

 Vistos.

Determino o apensamento destes autos ao processo de nº 

6122-89.2017.811.0086 – Código 110347.

 Após, intime-se o administrador judicial para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifeste-se sobre o acordo entabulado pelas partes às fls. 75/76.

 Em seguida, conclusos para deliberação.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 110347 Nr: 6122-89.2017.811.0086

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agropecuária Tauá Ltda, Taua Biodiesel Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Indusval S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNA MARIA HARGER - 

OAB:387236, FERNANDA NEVES REMEDIO - OAB:357602, Nathália 

Couto Silva - OAB:OAB/SP 401.001, Roberto Carlos Keppler - 

OAB:SP 68.931, Simone Zaize de Oliveira - OAB:SP 132.830

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Ricardo Passos de 

Souza - OAB:165202-A, Ralph Melles Sticca - OAB:236471/SP

 Vistos.

Determino o apensamento destes autos ao processo de nº 

6754-18.2017.811.0086 – Código 111368.

 Após, intime-se o administrador judicial para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifeste-se sobre o acordo entabulado pelas partes às fls. 

120/121.

 Em seguida, conclusos para deliberação.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 113877 Nr: 684-48.2018.811.0086

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Remegildo Zanovelli - ME, Remegildo Zanovelli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Taua Biodiesel Ltda, Dux Administração 

Judicial - Mato Grosso - Ltda - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Aparecido Fernandes - 

OAB:PR/69.818, Gabriela Botter Mariano - OAB:PR/86.987

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente impugnação 

ao crédito arrolado na recuperação judicial de nº 3435-42.2017.811.0086 

– Código 105258, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil e, por consequência, retifico o valor do crédito para R$ 448.860,22 

(quatrocentos e quarenta e oito mil, oitocentos e sessenta reais e vinte e 

dois centavos), na classe de credor IV.Considerando que não houve 

litigiosidade em relação ao crédito, somente fixados parâmetros para 

atualização do crédito impugnado, deixo de fixar honorários 

sucumbenciais, ante a ausência de pretensão resistida, em consonância 

com entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça. Senão, 

vejamos: “RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO – ALTERAÇÃO DO 

VALOR DO CRÉDITO NO QUADRO GERAL DE CREDORES - HONORÁRIOS 

DE SUCUMBÊNCIA – CABIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. O pedido de habilitação de crédito em recuperação judicial 

tem caráter declaratório, contudo, em caso de litigiosidade, é cabível o 

arbitramento de honorários advocatício. (AI 56126/2016, DES, CARLOS 

ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 14/09/2016, Publicado no DJE 21/09/2016).”Após o trânsito em 

julgado, traslade-se cópia destes autos aos autos de recuperação judicial 

de nº 3435-42.2017.811.0086 – Código 105258 e, em seguida, 

arquivem-se estes autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 110531 Nr: 6230-21.2017.811.0086

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bayer S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Taua Biodiesel Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Umberto Luchesi - 

OAB:SP 76.458

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roberto Carlos Keppler - 

OAB:SP 68.931, Simone Zaize de Oliveira - OAB:SP 132.830

 Vistos.Trata-se de IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO proposta por BAYER S.A 

em face de TAUÁ BIODIESEL LTDA, ambos devidamente qualificados nos 

autos. Desse modo, extrai-se que a somatória dos valores das duplicatas 

mercantis totalizam a quantia de R$ 4.778.613,77 (quatro milhões, 

setecentos e setenta e oito mil, seiscentos e treze reais, setenta e sete 

centavos). Todavia, com a conversão da moeda dólar americano para real 

na data anterior ao vencimento das duplicatas, há uma variação a menor 

de R$ 78.870,77 (setenta e oito mil, oitocentos e setenta reais e setenta e 

sete centavos), totalizando a importância de R$ 4.699.743,00 (quatro 

milhões, seiscentos e noventa e nove mil, setecentos e quarenta e três 

reais), de modo que sobre o citado valor não deverá incidir juros ou 

correção monetária, visto que o vencimento se deu após o pedido 

recuperacional. Outrossim, é de se registrar que houve o reconhecimento 

da procedência do pedido do impugnante pelo impugnado às fls. 52/53, o 

qual deve ser homologado. Isto posto, com fulcro no artigo 487, inciso III, 

alínea “a”, do Código de Processo Civil, homologo o reconhecimento do 

pedido do autor, reconhecido pelo impugnado às fls. 52/53 dos autos. 

Considerando que não houve litigiosidade em relação ao crédito, deixo de 

fixar honorários sucumbenciais, ante a ausência de pretensão resistida, 

em consonância com entendimento jurisprudencial deste Tribunal de 

Justiça. Após o trânsito em julgado, traslade-se cópia destes autos aos 

autos de recuperação judicial de nº 3435-42.2017.811.0086 – Código 

105258 e, em seguida, arquivem-se estes autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Às 

providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 110348 Nr: 6123-74.2017.811.0086

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agropecuária Tauá Ltda, Taua Biodiesel Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bayer S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA NEVES REMEDIO - 

OAB:357602, Roberto Carlos Keppler - OAB:SP 68.931, Simone 

Zaize de Oliveira - OAB:SP 132.830

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celso Umberto Luchesi - 

OAB:SP 76.458

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo 

Civil.Considerando que não houve litigiosidade em relação ao crédito, 

posto que nos autos de nº 6230-21.2017.811.0086 – Código 110531 foi 

homologado o reconhecimento do pedido do autor, deixo de fixar 

honorários sucumbenciais, ante a ausência de pretensão resistida, em 

consonância com entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça. 

Senão, vejamos: “RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO – 

ALTERAÇÃO DO VALOR DO CRÉDITO NO QUADRO GERAL DE 

CREDORES - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – CABIMENTO – DECISÃO 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O pedido de habilitação de crédito 

em recuperação judicial tem caráter declaratório, contudo, em caso de 

litigiosidade, é cabível o arbitramento de honorários advocatício. (AI 
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56126/2016, DES, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/09/2016, Publicado no DJE 

21/09/2016).”Após o trânsito em julgado, traslade-se cópia destes autos 

aos autos de recuperação judicial de nº 3435-42.2017.811.0086 – Código 

105258 e, em seguida, arquivem-se estes autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Às 

providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 111367 Nr: 6753-33.2017.811.0086

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Passos e Sticca Sociedade de Advogados

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Taua Biodiesel Ltda, Agropecuária Tauá Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ RICARDO PASSOS DE 

SOUZA - OAB:165202, Ralph Melles Sticca - OAB:236471/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roberto Carlos Keppler - 

OAB:SP 68.931, Simone Zaize de Oliveira - OAB:SP 132.830

 Vistos.

Intime-se o Administrador Judicial para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifeste-se sobre o acordo entabulado pelas partes às fls. 123/124.

Após, retornem os autos conclusos.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 110330 Nr: 6109-90.2017.811.0086

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agropecuária Tauá Ltda, Taua Biodiesel Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Pine S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL JORGE CARDOZO - 

OAB:328717, FERNANDA NEVES REMEDIO - OAB:357602, Roberto 

Carlos Keppler - OAB:SP 68.931, Simone Zaize de Oliveira - OAB:SP 

132.830

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gislaine Yuriko Nakao - 

OAB:SP/200.622, Tatiana Aparecida Munhoz - OAB:SP/249.350

 Vistos.

Da análise dos autos, verifico que a petição de fl. 41/125 se trata de cópia, 

o que inviabiliza a análise do feito.

Sendo assim, intime-se o causídico do requerido para, no prazo de 05 

(cinco) dias, trazer aos autos a via original do petitório de fls. 41/125 ou 

para que assine a petição juntada aos autos.

Após, retornem os autos conclusos para deliberação.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 110374 Nr: 6133-21.2017.811.0086

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Original S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Taua Biodiesel Ltda, Agropecuária Tauá Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alex S. Hatanaka - OAB:OAB/SP 

172.991, Liv Machado - OAB:OAB/MT 285.436

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roberto Carlos Keppler - 

OAB:SP 68.931, Simone Zaize de Oliveira - OAB:SP 132.830

 Vistos.

Considerando que pendente de julgamento do mérito do agravo de 

instrumento de nº 1008276-30.2017.811.0000, o qual questiona o 

indeferimento do processamento da recuperação judicial da Agropecuária 

Tauá LTDA, de modo que somente foi julgador o agravo interno para 

revogar a decisão monocrática da Relatora e reestabelecer na decisão de 

primeiro grau, suspenda-se o presente feito até o julgamento do mérito do 

Agravo de Instrumento de nº 1008276-30.2017.811.0000.

 Após o julgamento do mérito do citado agravo, ocasião em que deverá ser 

carreado aos autos as decisões proferidas neste e, em seguida, intimadas 

as partes, o Administrador Judicial e Ministério Público para, no prazo de 

15 (quinze) dias, manifestaram-se novamente quanto à presente 

impugnação de crédito.

Ao final, conclusos para deliberação.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 54002 Nr: 1493-48.2012.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Panamericano

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Valto de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiane Bellinati Garcia Lopes 

- OAB:MT 11.877-A, Pio Carlos Freiria Junior - OAB:PR 50.945

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Certifico e dou fé que DECORREU O PRAZO DE SUSPENSÃO 

PROCESSUAL, razão pela qual abro vistas dos autos à exequente para 

manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias – art. 1.238-CNGC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 70852 Nr: 3364-16.2012.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tissiano Luiz Schaurich

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT 13.994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos.

Deixo de apreciar o petitório de fls. 172/173, visto que já foi deferida a 

citação por edital do requerido à fl. 170.

 Proceda a respectiva retificação no tipo de ação, conforme decisão de fl. 

161/162.

 Por fim, intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

nos moldes do artigo 1.218 da CNGC, apresentar o resumo da petição 

inicial, a fim de viabilizar a expedição do edital de citação.

 Expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 84097 Nr: 1456-16.2015.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Fátima da Silva Roma.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Itaú Seguros S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivonir Alves Dias - OAB:MT 

13.310

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Allinne Rizzie Coelho 

Oliveira Garcia - OAB:24.549, CLAUDINÉIA SANTOS PEREIRA - 

OAB:22.376, FABIANE GOMES PEREIRA - OAB:30.485, JACÓ CARLOS 

SILVA COELHO - OAB:15013, LUCIMER COELHO DE FREITAS - 

OAB:33.001

 Vistos.

Da análise dos autos, verifica-se da apólice objeto da presente ação, a 

qual está carreada às fls. 71/104, que o capital segurado refere-se à 36 

vezes o salário base do funcionário, podendo a indenização alcançar o 

patamar do valor pleiteado na exordial, qual seja, R$ 33.645,44 (trinta e 

três mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e quarenta e quatro 

centavos). Todavia, não há nos autos documentos que comprovem o valor 

do salário base da requerente no momento do sinistro.

 Assim, entendo que é necessária a conversão do julgamento em 

diligência, a fim de que seja comprovada nos autos a remuneração da 

autora à época do sinistro, para que seja possível, em caso de eventual 

procedência da ação, o cálculo do valor do capital que esta teria direito.

 Outrossim, conforme disposto no artigo 370 do Código de Processo Civil, 
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é perfeitamente cabível a determinação de produção de provas 

necessárias ao julgamento do mérito de ofício pelo Juiz. Senão, vejamos:

 “Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar 

as provas necessárias ao julgamento do mérito.”

Desse modo, CONVERTO O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA e, por 

consequência, determino que seja apresentado nos autos pela autora, no 

prazo de 10 (dez) dias, os 03 (três) últimos holerites anteriores ao sinistro, 

a fim de se poder verificar o real valor do capital segurado.

 Após a apresentação dos documentos, oportunizo o contraditório pela 

parte requerida, no mesmo prazo estipulado para apresentação dos 

documentos.

 Em seguida, retornem os autos conclusos para sentença.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 53177 Nr: 687-13.2012.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Genezio Alves de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Nova Mutum - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Machado Barreto - 

OAB:MT 12.420

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alex Brescovit Maciel - 

OAB:MT 13.827-A, Luciana Cristina Martins Trevisan - OAB:MT 

11.955-B, Procurador(a) do Municipio de Nova Mutum - OAB:, 

Tatiana Peghim Merendi Ribeiro - OAB:MT / 14.044

 Vistos.

Intimem-se as partes, cientificando-os sobre o retorno dos autos, bem 

como para requerer o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Certificado nos autos o decurso do prazo, sem manifestação ou 

requerimento, arquivem-se os autos, com as baixas e cautelas de estilo.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 111462 Nr: 6793-15.2017.811.0086

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DKSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DPdBS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Suzye Maria Jose Conceição 

Martins do Nascimento - OAB:MT 13.746

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAMES LEONARDO PARENTE 

DE AVILA - OAB:MT 5.367, Paulo Rogerio de Oliveira - OAB:MT 7.074

 Vistos.

Considerando que o acordo entabulado pelas partes nos autos em apenso 

de nº 980-07.2017.811.0086 – Código 101295 às fls. 996/1010, prevê a 

manutenção de todas as penhoras deste feito como garantia, intime-se o 

embargante para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se sobre o 

citado acordo.

 Em seguida, conclusos para deliberação.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 112750 Nr: 7340-55.2017.811.0086

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Harri Pscheidt, Ieda Mara Demomi Pscheidt

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Du Pont do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos David Albuquerque 

Braga - OAB:OAB/SP 132.306, Tiago Schreiner Garcez Lopes - 

OAB:SP 194.583

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAMES LEONARDO PARENTE 

DE AVILA - OAB:MT 5.367, Paulo Rogerio de Oliveira - OAB:MT 7.074

 Vistos.

Compulsando os autos, verifico que o acordo juntado às fls. 288/290, 

trata-se de cópia. Desse modo, intimem-se as partes para que juntem aos 

autos, no prazo de 05 (cinco) dias, o acordo original para homologação.

 Após, retornem os autos conclusos.

 Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 99910 Nr: 166-92.2017.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Du Pont do Brasil - Divisão Pionner Sementes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Moacyr Battaglini, Vilma Piva Battaglini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: James Leonardo Parente de 

Ávila - OAB:MT 5.367, Paulo Rogerio de Oliveira - OAB:MT 7.074

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amanda Gabriela Gehlen - 

OAB:MT 19.506, ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA - OAB:6565/O, 

David Garon Carvalho Gerlen - OAB:19440

 Vistos.

Considerando que, por cautela, nos autos de nº 6793-15.2017.811.0086 – 

Código 111462 foi determinada a manifestação do terceiro sobre o acordo 

entabulado pelas partes, bem como das partes sobre eventual 

possibilidade da baixa na penhora, notadamente porque o citado acordo 

prevê a manutenção das penhoras como garantia deste, dos quais estaria 

incluso o bem objeto dos embargos de terceiro, aguarde-se a 

manifestação naqueles autos e, em seguida, retornem conclusos para 

deliberação.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 99911 Nr: 167-77.2017.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Du Pont do Brasil - Divisão Pionner Sementes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Renato Alves de Freitas, Erla Giovana de 

Matos Freitas, Rafael Piva Battaglini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: James Leonardo Parente de 

Ávila - OAB:MT 5.367, Paulo Rogerio de Oliveira - OAB:MT 7.074

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amanda Gabriela Gehlen - 

OAB:MT 19.506, Antonio Luiz Ferreira da Silva - OAB:6565/MT, David 

Garon Carvalho Gerlen - OAB:19440

 Vistos.

Considerando que, por cautela, nos autos de nº 6793-15.2017.811.0086 – 

Código 111462 foi determinada a manifestação do terceiro sobre o acordo 

entabulado pelas partes, bem como das partes sobre eventual 

possibilidade da baixa na penhora, notadamente porque o citado acordo 

prevê a manutenção das penhoras como garantia deste, dos quais estaria 

incluso o bem objeto dos embargos de terceiro, aguarde-se a 

manifestação naqueles autos e, em seguida, retornem conclusos para 

deliberação.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 101295 Nr: 980-07.2017.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Du Pont do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agroverde Agronegócios e Logística Ltda, 

Renato Alves de Freitas, Paulo Humberto Alves de Freitas, Vilma Piva 

Battaglini, Erla Giovana de Matos Freitas, Moacyr Battaglini, Agropecuária 

Tabatinga Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: James Leonardo Parente de 

Ávila - OAB:MT 5.367, Paulo Rogerio de Oliveira - OAB:MT 7.074

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amanda Gabriela Gehlen - 

OAB:MT 19.506, Antonio Luiz Ferreira da Silva - OAB:6565/MT, David 

Garon Carvalho Gerlen - OAB:19440, Edivane Teixeira Dario - 

OAB:MT 18423/O

 Vistos.

Considerando que o acordo entabulado pelas partes nestes autos às fls. 

996/1010, prevê a manutenção de todas as penhoras deste feito como 

garantia, bem como que há embargos de terceiro interpostos em apenso a 

estes autos, distribuído sob o nº 6793-15.2017.811.0086 – Código 111462, 

em relação ao bem penhorado descrito na matrícula nº 6.017 do Cartório 

de Registro de Imóveis de Nova Mutum, por cautela, antes da homologação 
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do acordo, determino a intimação das partes para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestem-se no feito em relação à penhora do citado 

imóvel, bem como sobre possível liberação da penhora sobre o citado 

bem, eis que poderá causar a invalidade do acordo.

 Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 90510 Nr: 254-67.2016.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON LUIZ DALZOTTO E CIA LTDA – ME 

(DALMEI COM. E REPRESENTACOES), MARLONEI LUIZ FRONZA, 

GRACIANE DECEZARO FRONZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT 13.994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos.

Considerando que a pessoa física de Anderson Luiz Dalzotto não integra 

o polo passivo da demanda, intime-se o exequente para que, no prazo de 

05 (cinco) dias, comprove que a pessoa indicada para ser citada está na 

administração da pessoa jurídica Anderson Luiz Dalzotto e Cia LTDA.

 Após, retornem os autos conclusos para apreciação.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 37876 Nr: 856-39.2008.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Comércio de Produtos Agrícolas Ferrarin - Agrofel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Miranda e Alves Ltda "Auto Posto Bigo", Nilson 

Alves de Oliveira Junior, Márcia Miranda de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edivani Pereira Silva - OAB:MT 

10.235, Mario Eduardo Hoff da Silva - OAB:6179/MT, Sandro Luiz 

Kzyzanoski - OAB:MT 14.595-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Novais Vilela - OAB:, 

Nadin El Hage - OAB:TO 19-A

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1.209 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar as partes, por seus advogados, para se manfestarem 

sobre o resultado das buscas InfoJud e RenaJud de fls. 437/439, 

requerendo que entender de direito no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 98841 Nr: 5615-65.2016.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEON DENNYS BECKER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Samuel da Silveira - 

OAB:MT 9.948-A, IVO PEREIRA - OAB:143801, Jamil Alves de Souza - 

OAB:MT 12.880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ que decorreu in albis o prazo da intimação retro, 

razão pela qual, nos termos do artigo 1.209 da CNGC, IMPULSIONO ESTES 

AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a finalidade de 

intimar a parte autora, por seus advogados, para que promova o devido 

andamento do feito, requerendo o que entender de direito no prazo de 5 

(cinco) dias, sob pena de extinção.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 14630 Nr: 73-57.2002.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elmer Egypto Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivanor Luiz Três (Espolio), Marilda Salete Savi 

de Mattos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elmer Egypto Alves - 

OAB:6130-B/MT, João Luiz Centenaro - OAB:MT 8141-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alan Laureano De Araújo - 

OAB:14.212/OAB-DF, Estevam Hungaro Calvo Filho - OAB:9564-A/MT

 (...) Outrossim, vislumbra-se dos documentos de fls. 633/635 que a hasta 

pública do imóvel registrado sob o nº 3992 do Cartório de Registro de 

Imóveis de Sorriso/MT, restou infrutífera, oportunidade em que determino a 

intimação do exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, informe 

nos autos sobre eventual interesse em adjudicar o bem. Havendo 

interesse em adjudicar o bem, deverá o exequente, no prazo de 15 

(quinze) dias, depositar em juízo o valor correspondente à diferença do 

débito e do valor do imóvel, a fim de que os citados valores sejam 

encaminhado aos autos de inventário de nº 608-75.2012.811.0040 – 

Código 89027, evitando-se excesso de execução. Não havendo interesse 

em adjudicar o bem, a penhora será baixada, em virtude de a hasta pública 

do imóvel ter restado inexitosa, momento em que a parte deverá ser 

intimada para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar prosseguimento ao feito, 

requerendo o que lhe for de direito, sob pena de extinção. Quanto ao 

pedido de fls. 672/673, para que seja aplicada multa por ato atentatório a 

dignidade da justiça em virtude de eventual descumprimento da ordem 

judicial de bloqueio de 30% das verbas salariais da executada Marilda, não 

verifico por parte da Câmara de Vereadores dolo na conduta daquele 

órgão, motivo pelo qual indefiro a aplicação da multa. Entretanto, defiro a 

extração de cópias para remessa ao Ministério Público de Sorriso/MT, a 

fim de que apure eventual conduta de prevaricação por parte da Câmara 

de Vereadores de Sorriso/MT, ficando a extração das cópias e envio ao 

Ministério Público de Sorriso/MT sob responsabilidade do exequente. 

Tendo em vista que restou informado à fl. 670 a impossibilidade de 

realização dos descontos do subsídios da executada Marilda, uma vez 

que não é mais parlamentar da Câmara de Vereadores de Sorriso/MT, 

intime-se o exequente para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 05 

(cinco) dias, requerendo o que lhe for de direito, sob pena de extinção. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 87868 Nr: 3646-49.2015.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Fatima Malfato Panerabe

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Michel Gaspar da Silva - ME, Edna Alves da 

Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivonir Alves Dias - OAB:MT 

13.310

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos.

Proceda-se à Secretaria ao envio da carta de citação à requerida EDNA 

ALVES DA SILVA – ME ao endereço indicado pela requerente às fls. 63, 

visto que foi encaminhada a carta citatória apenas para o requerido 

MICHEL GASPAR DA SILVA – ME.

Caso a correspondência seja entregue à destinatária e a requerida deixe 

transcorrer o prazo para apresentação de contestação sem qualquer 

manifestação, certifique-se e intime-se a autora para requerer o que 

entender de direito no prazo de 10 (dez) dias.

Se a correspondência retornar sem o devido recebimento, intime-se a 

requerente para apresentar novo endereço da autora, ou requerer o que 

entender de direito, também no prazo de 10 (dez) dias.

Decorrido o prazo da requerente sem qualquer manifestação, certifique-se 

e tornem os autos conclusos.

Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010452-90.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO PADILHA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA GONCALES SANTOS OAB - MT21741/O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

ESPACO GOURMET RESTAURANTE,CHOPERIA,PIZZARIA E SORVETERIA 

LTDA - ME (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

MUTUM JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM RUA 

DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

INTIMAÇÃO DE AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO CASSIO LEITE DE BARROS NETTO PROCESSO n. 

8010452-90.2017.8.11.0086 Valor da causa: R$ 1.150,63 ESPÉCIE: 

[INADIMPLEMENTO]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

POLO ATIVO: Nome: GILBERTO PADILHA - EPP Endereço: Avenida 

PERIMETRAL DA SAMABAIAS, 419, PERIMETRAL, NOVA MUTUM - MT - 

CEP: 78450-000 ADVOGADO DO(A) REQUERENTE: MARIA LUIZA 

GONCALES SANTOS - MT21741/O POLO PASSIVO: Nome: ESPACO 

GOURMET RESTAURANTE,CHOPERIA,PIZZARIA E SORVETERIA LTDA - 

ME Endereço: Avenida Mutum, 391 - W, Centro, NOVA MUTUM - MT - CEP: 

78450-000 Senhor(a): GILBERTO PADILHA - EPP Pelo presente, extraído 

dos autos da RECLAMAÇÃO supra-identificada, procedo a INTIMAÇÃO de 

Vossa Senhoria para que compareça à Audiência de Conciliação 

designada, sob pena de extinção do feito, nos termos do Art. 51, I da Lei 

9.099/1995. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação 

Data: 08/03/2019 Hora: 15:40 , a ser realizada na sede do juízo, no 

endereço acima indicado. OBSERVAÇÕES: 1. Deverá(ão) o(a, s) 

intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA: 1. Nos 

termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e intimações, 

independentemente de autorização judicial, poderão realizar-se no período 

de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora do horário de 6h às 

20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 

2. Nos termos do art. 252, do CPC, quando, por 2 (duas) vezes, o oficial 

de justiça houver procurado o citando em seu domicílio ou residência sem 

o encontrar, deverá, havendo suspeita de ocultação, intimar qualquer 

pessoa da família ou, em sua falta, qualquer vizinho de que, no dia útil 

imediato, voltará a fim de efetuar a citação, na hora que designar. 3. Nos 

termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo expressamente 

determinado, os mandados deverão estar cumpridos no prazo máximo de 

(10) dez dias. (Para mandados de audiência) Nos termos do art. 373 da 

CNGC, nos casos de intimação para audiência, os mandados serão 

devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas úteis antes da data designada, 

salvo deliberação em contrário. NOVA MUTUM, 11 de dezembro de 2018. 

(Assinado Digitalmente) DIEGO FRANCISCO DE CAMPOS Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010246-81.2014.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUEL BATISTELLA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ GUSTAVO FERNANDES OAB - MT0014916A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGENOR PROIS (EXECUTADO)

IVANETE DA SILVA LIMA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JONAS HENRIQUE MELDOLA DA SILVA OAB - MT0015530A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

MUTUM JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM RUA 

DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO PROCESSO n. 

8010246-81.2014.8.11.0086 Valor da causa: R$ 15.610,02 ESPÉCIE: 

[DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO]->EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159) POLO ATIVO: Nome: MIGUEL BATISTELLA 

Endereço: Rua MAGESTER, S/N, STA RITA TRIVELATO - MT - CEP: 

78453-000 ADVOGADO DO(A) EXEQUENTE: LUIZ GUSTAVO FERNANDES 

- MT0014916A POLO PASSIVO: Nome: AGENOR PROIS Endereço: Rua 

DAS ARARAS, S/N, STA RITA TRIVELATO - MT - CEP: 78453-000 Nome: 

IVANETE DA SILVA LIMA Endereço: Rua DAS ARARAS, S/N, STA RITA 

TRIVELATO - MT - CEP: 78453-000 ADVOGADO DO(A) EXECUTADO: 

JONAS HENRIQUE MELDOLA DA SILVA - MT0015530A Senhor(a): MIGUEL 

BATISTELLA Pelo presente, extraído dos autos da EXECUÇÃO 

supra-identificada, procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria acerca dos 

Embargos a Execução retro, para que se manifeste ou requeira o que 

entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão. 

ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA: 1. Nos termos do art. 212, §2º, 

do CPC, as citações e intimações, independentemente de autorização 

judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, nos feriados 

ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 

5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 252, do CPC, 

quando, por 2 (duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o 

citando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo 

suspeita de ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, 

qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a 

citação, na hora que designar. 3. Nos termos do art. 372 da CNGC 

inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados deverão 

estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. (Para mandados de 

audiência) Nos termos do art. 373 da CNGC, nos casos de intimação para 

audiência, os mandados serão devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas 

úteis antes da data designada, salvo deliberação em contrário. NOVA 

MUTUM, 11 de dezembro de 2018. (Assinado Digitalmente) DIEGO 

FRANCISCO DE CAMPOS Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010782-29.2013.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEANE RAINHA DA SILVA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

KARLA PATRICIA EPAMINONDAS DA SILVA OAB - MT10868/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo nº 8010782-29.2013.811.0086 Reclamante: Roseane Rainha da 

Silva Reclamada: Serasa S.A. Vistos, etc. Em atenção ao artigo 38 da Lei 

9.099/95, dispenso o relatório. Decido. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS c.c OBRIGAÇÃO DE FAZER, COM 

PEDIDO LIMINAR DE TUTELA ANTECIPADA proposta por Roseane Rainha 

da Silva em desfavor de Serasa S.A. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, concluo que não assiste 

razão à Reclamante. Noticia a Reclamante que vem sofrendo restrições de 

crédito em decorrência de um cadastro supostamente ilegal mantido pela 

Reclamada denominado Concentre Scoring, aduz que as informações 

mantidas no referido cadastro tem maculado sua imagem, uma vez que 

extrai-se de consultas que a sua pontuação é baixa, segundo os critérios 

da Reclamada, o que aponta que ela seria uma futura inadimplente, o que 

alega ter lhe dificultado ou impossibilitado contratar financiamentos. Por 

assim ser, propôs a presente ação requerendo indenização por danos 

morais. A questão ora em debate fora enfrentada pelo Superior Tribunal 

de Justiça, através do Recurso Especial n. 1.419.697/RS, com fulcro no 

art. 543-C do Código de Processo Civil que estabelece a regulamentação 

para julgamento de recursos repetitivos, cuja ementa segue abaixo 

transcrita: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA 

(ART. 543-C DO CPC). TEMA 710/STJ. DIREITO DO CONSUMIDOR. 

ARQUIVOS DE CRÉDITO. SISTEMA "CREDIT SCORING". COMPATIBILIDADE 

COM O DIREITO BRASILEIRO. LIMITES. DANO MORAL. I - TESES: 1) O 

sistema "credit scoring" é um método desenvolvido para avaliação do risco 

de concessão de crédito, a partir de modelos estatísticos, considerando 

diversas variáveis, com atribuição de uma pontuação ao consumidor 

avaliado (nota do risco de crédito). 2) Essa prática comercial é lícita, 

estando autorizada pelo art. 5º, IV, e pelo art. 7º, I, da Lei n. 12.414/2011 

(lei do cadastro positivo). 3) Na avaliação do risco de crédito, devem ser 

respeitados os limites estabelecidos pelo sistema de proteção do 

consumidor no sentido da tutela da privacidade e da máxima transparência 

nas relações negociais, conforme previsão do CDC e da Lei n. 

12.414/2011. 4) Apesar de desnecessário o consentimento do consumidor 

consultado, devem ser a ele fornecidos esclarecimentos, caso solicitados, 

acerca das fontes dos dados considerados (histórico de crédito), bem 

como as informações pessoais valoradas. 5) O desrespeito aos limites 

legais na utilização do sistema "credit scoring", configurando abuso no 

exercício desse direito (art. 187 do CC), pode ensejar a responsabilidade 

objetiva e solidária do fornecedor do serviço, do responsável pelo banco 

de dados, da fonte e do consulente (art. 16 da Lei n. 12.414/2011) pela 

ocorrência de danos morais nas hipóteses de utilização de informações 

excessivas ou sensíveis (art. 3º, § 3º, I e II, da Lei n. 12.414/2011), bem 

como nos casos de comprovada recusa indevida de crédito pelo uso de 

dados incorretos ou desatualizados. II - CASO CONCRETO: 1) Não 

conhecimento do agravo regimental e dos embargos declaratórios 

interpostos no curso do processamento do presente recurso 

representativo de controvérsia; 2) Inocorrência de violação ao art. 535, II, 

do CPC. 3) Não reconhecimento de ofensa ao art. 267, VI, e ao art. 333, II, 

do CPC. 4) Acolhimento da alegação de inocorrência de dano moral "in re 

ipsa".5) Não reconhecimento pelas instâncias ordinárias da comprovação 

de recusa efetiva do crédito ao consumidor recorrido, não sendo possível 

afirmar a ocorrência de dano moral na espécie. 6) Demanda indenizatória 

improcedente. III - NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL E DOS 

EMBARGOS DECLARATÓRIOS, E RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE 

PROVIDO. Neste aspecto, esta Corte tem acompanhado a decisão acima, 

vejamos: ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADOS 

ESPECIAIS TURMA RECURSAL ÚNICA PAGE PAGE 8 Recurso Inominado 

nº 0028530-14.2012.811.0001 Origem: Quarto Juizado Especial Cível de 

Cuiabá Recorrente: SERASA S/A Recorrido: JONAB MARCENA DE SOUSA 

EMENTA RECURSO INOMINADO – RECLAMAÇÃO INDENIZATÓRIA – 

RELAÇÃO DE CONSUMO – RESTRIÇÃO INTERNA – CONCENTRE SCORING 

– PRÁTICA COMERCIAL LÍCITA – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 5º, IV, E 7º, 

I, DA LEI Nº. 12.414/2011 (LEI DO CADASTRO POSITIVO) – PRÁTICA 

ABUSIVA NÃO EVIDENCIADA (ART. 187, CC) – PRECEDENTE DO STJ (STJ 

- RESP: 1419697 RS 2013/0386285-0, RELATOR: MINISTRO PAULO DE 

TARSO SANSEVERINO, DATA DE JULGAMENTO: 12/11/2014) – RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. 1. O sistema “credit scoring” é um método 

desenvolvido para avaliação do risco de concessão de crédito, a partir de 

modelos estatísticos, considerando diversas variáveis, com atribuição de 

uma pontuação ao consumidor avaliado (nota do risco de crédito). 2. 

Considera-se lícita a referida prática comercial, cuja autorização é dada 

pelos artigos 5º, IV, e 7º, inciso I, da Lei nº. 12.414/2011 (Lei do Cadastro 

Positivo). Decisão proferida em sede de Recurso Especial (REsp 

1419697/RS) representativo de controvérsia (art. 543-C do Código de 

Processo Civil). 3. Recurso conhecido e provido. Cuiabá, 16 de dezembro 

de 2014. Juiz HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Relator Recurso 

Inominado nº 0028530-14.2012.811.0001 Origem: Quarto Juizado Especial 

Cível de Cuiabá Recorrente: SERASA S/A Recorrido: JONAB MARCENA 

DE SOUSA V O T O O SENHOR JUIZ HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES 

– Relator Egrégia Turma Recursal. (Procedimento do Juizado Especial Cível 

285301420128110001/2014, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Turma 

Recursal Única, Julgado em 17/12/2014, Publicado no DJE 17/12/2014) 

Portanto, de acordo com o entendimento esposado pela Corte Superior, o 

qual vai adotado, a ferramenta contendo dados para avaliação do risco de 

crédito dos consumidores é lícita, se utilizada dentro dos limites aceitáveis 

e de transparência. Destarte, inexiste dano moral presumido em 

decorrência da utilização da ferramenta de avaliação creditícia, que como 

já dito, é lícita. Preceitua o inciso II do artigo 332 do Código de Processo 

Civil que: Art. 332. Nas causas que dispensem a fase instrutória, o juiz, 

independentemente da citação do réu, julgará liminarmente improcedente o 

pedido que contrariar: Omissis; II - acórdão proferido pelo Supremo 

Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de 

recursos repetitivos; Sendo assim, a improcedência liminar da pretensão é 

a medida a ser aplicada. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido 

inicial, com fundamento no inciso II, do artigo 332 do Código de Processo 

Civil. Revogo a decisão que antecipou os efeitos da tutela (evento n. 

9056816). Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e 

art. 55 da lei nº 9.099/95). P.R.I. Cumpra-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000568-59.2017.8.11.0086
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HELIO GARCIA POSSANI (REQUERENTE)
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DANUSA SERENA ONEDA OAB - MT0013124A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - PR0042277A 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000568-59.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: HELIO GARCIA POSSANI REQUERIDO: BV FINANCEIRA S/A 

CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Vistos, etc. Dispenso o 

relatório em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. A 

presente lide comporta o julgamento antecipado do mérito, nos moldes do 

artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, haja vista que a questão 

controvertida nos autos é meramente de direito, mostrando-se, por outro 

lado, suficiente a prova documental produzida, para dirimir as questões de 

fato suscitadas, de modo que desnecessário se faz designar audiência de 

instrução e julgamento para a produção de novas provas. Não há que se 

falar em complexidade suficiente que autorize afastar a competência 

deste Juizado Especial pela alegada necessidade de exame grafotécnico, 

uma vez que a Reclamada sequer apresentou o contrato com a suposta 

assinatura a que deseja ver periciada. Cuida-se de Ação Declaratória de 

Inexistência de Negócio Jurídico c.c. Indenização Por Danos Morais 

aforada por Helio Garcia Possani em desfavor de BV Financeira S.A. 

Crédito, Financiamento e Investimento. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste ao 

Reclamante. A solução do litígio não demanda muito esforço, posto que o 
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Código de Processo Civil estabelece que compete ao autor provar o fato 

constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo 

do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 

341 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, 

toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que 

impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos 

não impugnados. Noticia o Reclamante que recebeu um carnê e um 

certificado de seguro de veículo emitidos pela Reclamada, mas que não 

adquiriu nenhum veículo, tampouco contratou seguro. Relata que ao se 

deparar com esta situação entrou em contato com a Reclamada e tomou 

conhecimento da existência de um contrato de financiamento firmado em 

seu nome referente a um veículo Ford Fiesta Sedan, que fora orientado a 

enviar a Reclamada uma declaração de próprio punho, comprovante de 

residência e um boletim de ocorrência. Que após o envio das informações 

a Reclamada entrou em contato algumas vezes cobrando o boleto vencido 

e que decorridos alguns dias não mais o procurou. Aduz, entretanto, que 

anos depois fora surpreendido pela polícia em seu local de trabalho 

intimando-o para comparecer à Superintendência Regional da Polícia 

Federal para prestar esclarecimentos e que, ao comparecer, fora 

informado que se tratava da apreensão de um veículo em seu nome e que 

era o mesmo veículo Ford Fiesta Sedan que circulava no estado de Mato 

Grosso do Sul contendo drogas ilícitas e, aparentemente, ele poderia estar 

envolvido com tráfico de drogas. Por estas razões, propôs a presente 

ação indenizatória. Em sede de contestação, a Reclamada alega que o 

contrato fora firmado pelo Reclamante e que não se trata de fraude, 

argumenta que não há defeito na prestação de serviços e combate o 

pedido de indenização por danos morais. Entretanto, a Reclamada não 

carreou qualquer contrato ou documento que tenha sido assinado pelo 

Reclamante para que ateste o financiamento do referido veículo. Assim, os 

fatos alegados pela Reclamada não podem ser considerados como 

excludentes de responsabilidade, eis que cabe à prestadora de serviços 

acautelar-se para que fatos como o noticiado nos autos não se 

concretizem, devendo responder pelos danos causados à imagem 

daquele que, embora conste como titular no ato da contratação, 

efetivamente não a realizou. Desta forma, a Reclamada não se 

desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (artigo 373, II do CPC). 

Por outro lado, o Reclamante fez prova categórica dos fatos, por meio do 

carnê e do boletim de ocorrência onde constam os fatos aqui noticiados. 

Assim, estando comprovados os fatos trazidos à apreciação, a 

procedência da pretensão é medida que se impõe. No caso, é certo que o 

consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de 

Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir 

a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, 

consideradas de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão 

constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 

48 das Disposições Transitórias. São considerados consumidores todos 

aqueles que foram vítimas do dano, independentemente da aquisição ou 

não de produtos como destinatário final a teor do artigo 17 do Código de 

Defesa do Consumidor. A responsabilidade dos fornecedores de produtos 

e prestadores de serviços é objetiva na forma do artigo 14 do mesmo 

Codex, razão pela qual, independentemente da existência de culpa, a 

empresa responde pela reparação dos danos causados aos 

consumidores por defeitos na realização dos serviços que lhes presta. 

Assim, o serviço é defeituoso quando permite que terceiro falsário celebre 

contrato mediante fraude. Partindo dessas premissas, os percalços pelos 

quais passou o Reclamante não podem ser tidos como simples 

aborrecimentos do cotidiano, pois foi sofreu injusta suspeita de prática 

criminosa, o que certamente causou constrangimentos além da 

normalidade, restando configurados os danos morais indenizáveis. Trago 

a baila o seguinte julgado neste sentido: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATAÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO 

BANCÁRIO PARA FINANCIAMENTO DE VEÍCULO MEDIANTE FRAUDE. 

INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. 

DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA 

INDENIZAÇÃO ARBITRADO COM RAZOABIL IDADE E 

PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. A contratação de cédula 

de crédito bancário para financiamento de veículo em nome do autor 

mediante fraude e a indevida inscrição do seu nome em cadastros 

restritivos de crédito são fatos que ensejam danos morais indenizáveis. 2. 

A empresa revendedora de veículos e a instituição financeira que 

disponibilizou o capital necessário à concretização dos negócios são 

solidariamente responsáveis pelos danos experimentados pelo 

consumidor (artigo 7º, parágrafo único, do CDC). 3. Constatada a 

interdependência entre os contratos de compra e venda e de 

financiamento, bem como a responsabilidade solidária decorrente da 

legislação consumerista, evidente o dever de a concessionária 

revendedora de veículos reparar os danos causados à parte autora, 

vítima de fraude. 4. Para a configuração do dano moral não é relevante 

que os fatos tenham se desenvolvido a partir de conduta ilícita praticada 

por terceiro. 5. O valor da indenização deve atender ao caráter punitivo e 

pedagógico da condenação e se adequar à gravidade do dano, atentando 

para a situação econômica do causador do dano. 6. Apelação da primeira 

ré conhecida, mas não provida. Unânime. (TJ-DF - APC: 20130110748677, 

Relator: FÁTIMA RAFAEL, Data de Julgamento: 25/11/2015, 3ª Turma Cível, 

Data de Publicação: Publicado no DJE : 07/12/2015 . Pág.: 180) (g.n.) Neste 

caminhar, a Constituição da República, no inciso V e X do seu artigo 5º 

expressa que: Art. 5º, omissis V - É assegurado o direito de resposta, 

proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à 

imagem; (...) X – São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a 

imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano 

material ou moral decorrente da sua violação. Assim, entendo que a 

situação a qual o Reclamante fora submetido foi capaz de macular a sua 

honra, que é o conjunto de qualidades que caracterizam a dignidade da 

pessoa, o respeito dos concidadãos, o bom nome, a reputação, portanto 

merece e deve ser tratada com respeito e zelo por todos, ensejando justa 

reparação, quando atacada. O artigo 186 do Código Civil Brasileiro 

assevera que: “Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência 

ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que 

exclusivamente moral, comete ato ilícito”. Nesse passo é o disposto no 

artigo 927 do mesmo Codex: “Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), 

causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”. Deste modo, no que 

concerne a fixação do valor que corresponda a justa indenização pelo 

dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. In casu, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento sem causa do Reclamante, 

refletindo no patrimônio da Reclamada de modo a coibir a reiteração da 

prática ilícita. Posto isto, opino pela PROCEDÊNCIA da pretensão contida na 

inicial para DECLARAR a inexistência do negócio jurídico consistente no 

financiamento do veículo Ford Fiesta Sedan de placa NPP 2961, bem como 

do seguro BV Mais Auto Preço Fixo n. 1141749903 e a inexistência de 

todos os débitos provenientes destes contratos para e CONDENAR a 

Reclamada a pagar ao Reclamante o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) 

a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo 

INPC a partir desta data e acrescido de juros de mora de 1% ao mês 

desde a citação, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. É o parecer, que 

submeto à apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito Juizado Especial 

Cível para homologação conforme preceitua o artigo 40 Lei 9.099/95. 

Homologada, intimem-se as partes por seus patronos. Ana Lídia do Carmo 

R i b e i r o  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

___________________________________ Vistos, etc. Com fundamento 

no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam 

seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta 

comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências. Nova Mutum/MT, 27 de dezembro de 2017 CÁSSIO LEITE 

DE BARROS NETTO Juiz de Direito
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Processo nº 8010782-29.2013.811.0086 Reclamante: Roseane Rainha da 

Silva Reclamada: Serasa S.A. Vistos, etc. Em atenção ao artigo 38 da Lei 

9.099/95, dispenso o relatório. Decido. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS c.c OBRIGAÇÃO DE FAZER, COM 

PEDIDO LIMINAR DE TUTELA ANTECIPADA proposta por Roseane Rainha 

da Silva em desfavor de Serasa S.A. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, concluo que não assiste 

razão à Reclamante. Noticia a Reclamante que vem sofrendo restrições de 

crédito em decorrência de um cadastro supostamente ilegal mantido pela 

Reclamada denominado Concentre Scoring, aduz que as informações 

mantidas no referido cadastro tem maculado sua imagem, uma vez que 

extrai-se de consultas que a sua pontuação é baixa, segundo os critérios 

da Reclamada, o que aponta que ela seria uma futura inadimplente, o que 

alega ter lhe dificultado ou impossibilitado contratar financiamentos. Por 

assim ser, propôs a presente ação requerendo indenização por danos 

morais. A questão ora em debate fora enfrentada pelo Superior Tribunal 

de Justiça, através do Recurso Especial n. 1.419.697/RS, com fulcro no 

art. 543-C do Código de Processo Civil que estabelece a regulamentação 

para julgamento de recursos repetitivos, cuja ementa segue abaixo 

transcrita: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA 

(ART. 543-C DO CPC). TEMA 710/STJ. DIREITO DO CONSUMIDOR. 

ARQUIVOS DE CRÉDITO. SISTEMA "CREDIT SCORING". COMPATIBILIDADE 

COM O DIREITO BRASILEIRO. LIMITES. DANO MORAL. I - TESES: 1) O 

sistema "credit scoring" é um método desenvolvido para avaliação do risco 

de concessão de crédito, a partir de modelos estatísticos, considerando 

diversas variáveis, com atribuição de uma pontuação ao consumidor 

avaliado (nota do risco de crédito). 2) Essa prática comercial é lícita, 

estando autorizada pelo art. 5º, IV, e pelo art. 7º, I, da Lei n. 12.414/2011 

(lei do cadastro positivo). 3) Na avaliação do risco de crédito, devem ser 

respeitados os limites estabelecidos pelo sistema de proteção do 

consumidor no sentido da tutela da privacidade e da máxima transparência 

nas relações negociais, conforme previsão do CDC e da Lei n. 

12.414/2011. 4) Apesar de desnecessário o consentimento do consumidor 

consultado, devem ser a ele fornecidos esclarecimentos, caso solicitados, 

acerca das fontes dos dados considerados (histórico de crédito), bem 

como as informações pessoais valoradas. 5) O desrespeito aos limites 

legais na utilização do sistema "credit scoring", configurando abuso no 

exercício desse direito (art. 187 do CC), pode ensejar a responsabilidade 

objetiva e solidária do fornecedor do serviço, do responsável pelo banco 

de dados, da fonte e do consulente (art. 16 da Lei n. 12.414/2011) pela 

ocorrência de danos morais nas hipóteses de utilização de informações 

excessivas ou sensíveis (art. 3º, § 3º, I e II, da Lei n. 12.414/2011), bem 

como nos casos de comprovada recusa indevida de crédito pelo uso de 

dados incorretos ou desatualizados. II - CASO CONCRETO: 1) Não 

conhecimento do agravo regimental e dos embargos declaratórios 

interpostos no curso do processamento do presente recurso 

representativo de controvérsia; 2) Inocorrência de violação ao art. 535, II, 

do CPC. 3) Não reconhecimento de ofensa ao art. 267, VI, e ao art. 333, II, 

do CPC. 4) Acolhimento da alegação de inocorrência de dano moral "in re 

ipsa".5) Não reconhecimento pelas instâncias ordinárias da comprovação 

de recusa efetiva do crédito ao consumidor recorrido, não sendo possível 

afirmar a ocorrência de dano moral na espécie. 6) Demanda indenizatória 

improcedente. III - NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL E DOS 

EMBARGOS DECLARATÓRIOS, E RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE 

PROVIDO. Neste aspecto, esta Corte tem acompanhado a decisão acima, 

vejamos: ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADOS 

ESPECIAIS TURMA RECURSAL ÚNICA PAGE PAGE 8 Recurso Inominado 

nº 0028530-14.2012.811.0001 Origem: Quarto Juizado Especial Cível de 

Cuiabá Recorrente: SERASA S/A Recorrido: JONAB MARCENA DE SOUSA 

EMENTA RECURSO INOMINADO – RECLAMAÇÃO INDENIZATÓRIA – 

RELAÇÃO DE CONSUMO – RESTRIÇÃO INTERNA – CONCENTRE SCORING 

– PRÁTICA COMERCIAL LÍCITA – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 5º, IV, E 7º, 

I, DA LEI Nº. 12.414/2011 (LEI DO CADASTRO POSITIVO) – PRÁTICA 

ABUSIVA NÃO EVIDENCIADA (ART. 187, CC) – PRECEDENTE DO STJ (STJ 

- RESP: 1419697 RS 2013/0386285-0, RELATOR: MINISTRO PAULO DE 

TARSO SANSEVERINO, DATA DE JULGAMENTO: 12/11/2014) – RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. 1. O sistema “credit scoring” é um método 

desenvolvido para avaliação do risco de concessão de crédito, a partir de 

modelos estatísticos, considerando diversas variáveis, com atribuição de 

uma pontuação ao consumidor avaliado (nota do risco de crédito). 2. 

Considera-se lícita a referida prática comercial, cuja autorização é dada 

pelos artigos 5º, IV, e 7º, inciso I, da Lei nº. 12.414/2011 (Lei do Cadastro 

Positivo). Decisão proferida em sede de Recurso Especial (REsp 

1419697/RS) representativo de controvérsia (art. 543-C do Código de 

Processo Civil). 3. Recurso conhecido e provido. Cuiabá, 16 de dezembro 

de 2014. Juiz HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Relator Recurso 

Inominado nº 0028530-14.2012.811.0001 Origem: Quarto Juizado Especial 

Cível de Cuiabá Recorrente: SERASA S/A Recorrido: JONAB MARCENA 

DE SOUSA V O T O O SENHOR JUIZ HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES 

– Relator Egrégia Turma Recursal. (Procedimento do Juizado Especial Cível 

285301420128110001/2014, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Turma 

Recursal Única, Julgado em 17/12/2014, Publicado no DJE 17/12/2014) 

Portanto, de acordo com o entendimento esposado pela Corte Superior, o 

qual vai adotado, a ferramenta contendo dados para avaliação do risco de 

crédito dos consumidores é lícita, se utilizada dentro dos limites aceitáveis 

e de transparência. Destarte, inexiste dano moral presumido em 

decorrência da utilização da ferramenta de avaliação creditícia, que como 

já dito, é lícita. Preceitua o inciso II do artigo 332 do Código de Processo 

Civil que: Art. 332. Nas causas que dispensem a fase instrutória, o juiz, 

independentemente da citação do réu, julgará liminarmente improcedente o 

pedido que contrariar: Omissis; II - acórdão proferido pelo Supremo 

Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de 

recursos repetitivos; Sendo assim, a improcedência liminar da pretensão é 

a medida a ser aplicada. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido 

inicial, com fundamento no inciso II, do artigo 332 do Código de Processo 

Civil. Revogo a decisão que antecipou os efeitos da tutela (evento n. 

9056816). Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e 

art. 55 da lei nº 9.099/95). P.R.I. Cumpra-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010260-60.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MARGEVAN JORGE DINIZ MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO OAB - MT0020983A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010260-60.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: MARGEVAN JORGE DINIZ MENDES REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos, etc. Dispenso o relatório com respaldo no artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. De início, opino pelo recebimento da petição inicial eis 

que preenche os requisitos do artigo 319 do Código de Processo Civil e 

artigo 14 da Lei 9.099/95. A presente lide comporta o julgamento 

antecipado do mérito, nos moldes do artigo 355, inciso I, do CPC, haja vista 

que a questão controvertida nos autos é meramente de direito, 

mostrando-se, por outro lado, suficiente a prova documental produzida, 

para dirimir as questões de fato suscitadas, de modo que desnecessário 

se faz designar audiência de instrução e julgamento para a produção de 

novas provas. Não vislumbro complexidade suficiente que autorize afastar 

a competência deste Juízo e não se revelam, na espécie, nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito descritas no artigo 

337 do Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise das 

questões controvertidas. Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c.c. 

Indenização por Danos Morais proposta por Margevan Jorge Diniz Mendes 

em desfavor de Telefônica Brasil S.A. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão 

ao Reclamante. A solução do litígio não demanda muito esforço, mormente 

pela regra do Código de Processo Civil (art. 373, I e II do CPC) que 

estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito 

e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além 

disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Pois bem, narra o Reclamante que seu nome foi indevidamente inscrito nos 

órgãos de proteção ao crédito pela Reclamada por um débito que alega 
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desconhecer e que tal restrição lhe causou danos morais. No entanto, em 

contestação, a Reclamada combateu as alegações do Reclamante e 

apresentou provas suficientes da existência do débito por meio de um 

Termo de Adesão e Contratação de Serviços SMP devidamente assinado 

pelo Reclamante, o que demonstra a existência de relação jurídica entre as 

partes. Com relação aos documentos probantes apresentados pela 

Reclamada, colaciono recente julgado da Turma Recursal do Estado de 

Mato Grosso: ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª TURMA 

R E C U R S A L  T E M P O R Á R I A  1  R e c u r s o  I n o m i n a d o : 

0035652-70.2015.811.0002 Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO 

REI Recorrente: LETISSIA ROSA DA SILVA Recorrida: NATURA 

COSMETICOS Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA 

Data do Julgamento: 14/02/2017 EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO 

DE DECLARAÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPRESA DEMANDADA QUE SE DESINCUMBIU 

DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE CABE, NA FORMA DO ART. 373, II, DO 

CPC. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA MEDIANTE JUNTADA DE 

CONTRATO. ASSINATURAS IDÊNTICAS. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA 

GRAFOTÉCNICA. NÍTIDA TENTATIVA DE ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS 

FATOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA POR 

SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 

(Procedimento do Juizado Especial Cível 356527020158110002/2017, , 

Turma Recursal Única, Julgado em 15/02/2017, Publicado no DJE 

15/02/2017) (g.n.). Quanto ao débito, comprovada a relação jurídica entre 

as partes, não há nos autos indícios de ilicitude na anotação restritiva, 

bem como não há comprovante do seu adimplemento, desta forma, a 

negativação do nome do Reclamante não só é legítima como agiu a 

Reclamada no exercício regular do seu direito. Nesse contexto, não se 

desincumbiu o Reclamante de provar que os fatos ocorreram conforme 

narrado na inicial, não só para atender ao disposto no art. 373, I, do 

Código de Processo Civil, mas, especialmente, para derruir a presunção 

que surge do conjunto probatório. Essas premissas forçam a reconhecer 

a improcedência da pretensão autoral. Ante o exposto, opino pela 

IMPROCEDÊNCIA do pedido inicial, com resolução do mérito, nos moldes do 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários 

advocatícios por expressa vedação legal. Submeto os autos ao 

Excelentíssimo juiz de Direito do Juizado Especial Cível para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. 

Homologada, publique-se. Ana Lídia do Carmo Ribeiro Juíza Leiga 

____________________________________________________________

_______________________________ Vistos, etc. Com fundamento no 

artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam 

seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta 

comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências. Nova Mutum/MT, 24 de outubro de 2017 CASSIO LEITE 

DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001692-43.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA SOUZA VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDENIR RODRIGUES BARBOSA FILHO OAB - MT21642/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE 

TITULOS E VALORES MOBILIARIOS (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

MUTUM JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM RUA 

DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

INTIMAÇÃO DE AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO CASSIO LEITE DE BARROS NETTO PROCESSO n. 

1001692-43.2018.8.11.0086 Valor da causa: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, RESCISÃO DO CONTRATO E 

DEVOLUÇÃO DO DINHEIRO, LIMINAR]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: ALEXANDRA SOUZA VIEIRA 

Endereço: RUA DOS GIRASSOIS S/N QD 10 LT B, CENTRO, NOVA MUTUM 

- MT - CEP: 78450-000 ADVOGADO DO(A) REQUERENTE: VALDENIR 

RODRIGUES BARBOSA FILHO - MT21642/O POLO PASSIVO: Nome: BTG 

PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE TITULOS E 

VALORES MOBILIARIOS Endereço: CITIBANK S.A., AVENIDA PAULISTA 

1111, BELA VISTA, SÃO PAULO - SP - CEP: 01311-920 Senhor(a): 

ALEXANDRA SOUZA VIEIRA Pelo presente, extraído dos autos da 

RECLAMAÇÃO supra-identificada, procedo a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria para que compareça à Audiência de Conciliação designada, sob 

pena de extinção do feito, nos termos do Art. 51, I da Lei 9.099/1995. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 

08/03/2019 Hora: 16:20 , a ser realizada na sede do juízo, no endereço 

acima indicado. OBSERVAÇÕES: 1. Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais 

ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA: 1. Nos termos do art. 212, §2º, 

do CPC, as citações e intimações, independentemente de autorização 

judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, nos feriados 

ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 

5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 252, do CPC, 

quando, por 2 (duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o 

citando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo 

suspeita de ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, 

qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a 

citação, na hora que designar. 3. Nos termos do art. 372 da CNGC 

inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados deverão 

estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. (Para mandados de 

audiência) Nos termos do art. 373 da CNGC, nos casos de intimação para 

audiência, os mandados serão devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas 

úteis antes da data designada, salvo deliberação em contrário. NOVA 

MUTUM, 11 de dezembro de 2018. (Assinado Digitalmente) DIEGO 

FRANCISCO DE CAMPOS Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010014-98.2016.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JEFERSON MARCAL DOS SANTOS VARGAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS PEREIRA MULLER OAB - MT0018308A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010014-98.2016.8.11.0086 

REQUERENTE: JEFERSON MARCAL DOS SANTOS VARGAS REQUERIDO: 

OI S.A Vistos, etc. Dispenso o relatório com respaldo no artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. Por não haver vícios que possam obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado do mérito, posto que as provas dos autos são suficientes para 

a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória (art. 

355, I, CPC). Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize 

afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas 
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das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. De início, opino pelo deferimento 

do pedido de retificação do polo passivo para fazer constar Oi Móvel S.A. 

Proceda o Sr. gestor com as alterações necessárias. Trata-se de Ação de 

Indenização por Danos Materiais e Morais proposta por Jeferson Marçal 

dos Santos Vargas em desfavor de Oi Móvel S.A. Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não 

assiste razão à Reclamante. A solução do litígio não demanda muito 

esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece 

que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu 

fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito (art. 373, I e II do 

CPC). Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do 

Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda 

matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que 

impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos 

não impugnados. O que se tem de relevante para o deslinde da 

controvérsia é que o Reclamante sustenta que solicitou a migração de sua 

linha telefônica de pós pago para pré pago, sustentando que para tal 

alteração necessitou quitar todas as faturas em aberto. Narra que, apesar 

disso, recebeu cobrança indevida nos valores de R$ 712,11, R$ 319,28 e 

586,00 e que prepostos da Reclamada lhe informaram que eu nome seria 

inscrito nos órgãos de proteção ao crédito caso não houvesse 

pagamento. Por esta razão propôs a presente ação requerendo repetição 

de indébito e indenização por danos morais. Entretanto, em contestação a 

Reclamada argumentou que o Reclamante migrou seu plano para o Plano 

Controle Sem Fatura e que para isso, efetuou o parcelamento dos débitos 

pendentes, consoante demonstrou por meio das faturas que acompanham 

a peça de defesa. Analisando tais faturas, é de fácil constatação que 

houve parcelamentos de débitos em 8 (oito) vezes e em 3 (três) vezes, o 

que justifica as cobranças posteriores a alteração do plano. Desta 

maneira, o Reclamante não instruiu os autos com elementos suficientes 

para melhor análise do seu pedido, pois alega cobranças indevidas, mas 

não apresenta todos os comprovantes de pagamentos dos débitos 

parcelados. Assim, não é possível concluir pela cobrança indevida, posto 

que ausentes as provas do pagamento da dívida. Vejamos o entendimento 

jurisprudencial: ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 

JUIZADOS ESPECIAIS TURMA RECURSAL ÚNICA 1 RECURSO INOMINADO 

N. 0046594-72.2012.811.0001 RECORRENTE: CLEUSA ALZIRA 

MONTALVAO. RECORRIDA: SANECAP – COMPANHIA DE SANEAMENTO 

DA CAPITAL. SÚMULA DO JULGAMENTO RECURSO INOMINADO – 

COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITOS – INSCRIÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ORGÃOS 

DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – POSSIBILIDADE – RECONHECIMENTO DE 

DÍVIDA – AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO ACORDO 

FORMALIZADO – ART. 333, I, CPC – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – 

DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA 

MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. 1. De acordo com o art. 333, inc. I, do 

Código de Processo Civil, incumbe ao autor provar o fato constitutivo de 

seu direito. 2. A inscrição do nome da consumidora nos órgãos de 

proteção ao crédito constitui exercício regular do direito, ante a não 

comprovação de pagamento do débito que a originou, inexistindo assim, o 

dever de indenizar do fornecedor. 3. Conforme mencionado na 

fundamentação da sentença recorrida: “(...) Por outro lado, a Reclamada 

traz aos autos termo de reconhecimento e parcelamento da dívida, 

assinado pela Reclamante, justamente tendo como objeto as faturas que 

seriam indevidas, ante a não prestação do serviço”. 4. A sentença que 

julgou improcedente o pedido inicial não merece reparos e deve se mantida 

por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de 

acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 5. Recurso improvido. A 

Recorrente arcará com os honorários advocatícios arbitrados em 10% 

(dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a sua execução em 

face ao disposto no art. 12 da Lei 1.060/50. Cuiabá. 27 de fevereiro de 

2015. JOÃO BOSCO SOARES DA SILVA Juiz de Direito – Relator. 

(Procedimento do Juizado Especial Cível 465947220128110001/2015, 

JOAO BOSCO SOARES DA SILVA, Turma Recursal Única, Julgado em 

27/02/2015, Publicado no DJE 27/02/2015). (g.n.) Desta maneira, o 

Reclamante não comprova o fato constitutivo do seu direito, o que era seu 

ônus, consoante preceitua o artigo 373, inciso I, do Código de Processo 

Civil. Por fim, vejo por bem consignar que não houve impugnação à 

contestação, oportunidade que o Reclamante teria para contradizer as 

informações e os documentos apresentados. Desta forma, a 

improcedência da pretensão é medida que se impõe. Ante o exposto, 

opino pela IMPROCEDÊNCIA do pedido inicial, com fundamento no artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. Opino, ainda, pela revogação da 

decisão que antecipou os efeitos da tutela (id. n. 6494861). Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Submeto os autos ao Excelentíssimo juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível para apreciação e posterior homologação, nos termos do 

art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes por seus 

patronos. Ana Lídia do Carmo Ribeiro Juíza Leiga 

________________________________________________________ 

Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO 

por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a 

sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010164-79.2016.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO ANTONIO VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMUNDO LEITE XAVIER NETO OAB - MT0020440A (ADVOGADO(A))

RAFAELA DJOANA CAVALLI OAB - MT0019910A (ADVOGADO(A))

ELIZANGELA FATIMA DA SILVA NERY OAB - MT0020001A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R-4 COMUNICACAO LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR OAB - MT0011785A 

(ADVOGADO(A))

RONIMARCIO NAVES OAB - MT0006228A (ADVOGADO(A))

Israel Asser Eugenio OAB - MT0016562A-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010164-79.2016.8.11.0086 

REQUERENTE: RICARDO ANTONIO VIEIRA REQUERIDO: R-4 

COMUNICACAO LTDA - ME Vistos, etc. Dispenso o relatório com respaldo 

no artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Por não haver vícios que possam 

obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado do mérito, posto que as provas dos autos são 

suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação 

probatória, a teor do artigo 355, inciso I do CPC. Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. 

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais proposta por Ricardo 

Antonio Vieira em desfavor de R-4 Comunicação Ltda. (Mídia News). Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, a 

ação impende ser julgada improcedente. A solução do litígio não demanda 

muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que 

estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito 

e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além 

disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

De início, cabe discorrer que em primeira instância as ações de 

competência dos Juizados Especiais são sempre livres de despesas 

processuais ex vi do artigo 54 da Lei 9.099/95, verbis: “Art. 54. O acesso 

ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do 

pagamento de custas, taxas ou despesas”. Neste caminhar, a parte que 

pretender interpor Recurso Inominado ou contrarrazoá-lo, deve formular 

seu pedido de justiça gratuita ou impugná-la quando da interposição do 

mencionado recurso e da formulação das contrarrazões, o qual será 

analisado em sede de juízo de admissibilidade. Indeferido o pedido, à parte 

será concedido prazo para recolhimento das guias de custas e taxa 

judiciárias. Não havendo falar em impugnação à justiça gratuita nesta fase 

processual. Noticia o Reclamante que foi alvo de publicação de matéria 

jornalística de alegado cunho difamatório por parte da Reclamada. Relata 

que é oficial de justiça lotado na comarca de Lucas do Rio Verde-MT e que 

a matéria intitulada “Quinze funcionários receberam mais de R$ 100 mil no 

TJMT” informava que servidores do Tribunal de Justiça de Mato Grosso 
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receberam no mês de dezembro de 2015 salários superiores a 50 mil, 

sendo que 15 ganharam mais de 100 mil e 3 chegaram a ganhar mais de 

200 mil e que seu nome constava da lista de servidores citada na matéria. 

Narra que tomou conhecimento que estava sendo alvo de chacotas por 

colegas de trabalho e membros da sociedade por meio de comentários em 

lugares onde comparecia para realizar o seu trabalho como oficial de 

justiça. Aduz que tais comentários insinuavam que ele estava usando 

caminhos tortuosos para obter remuneração mensal de grande monta e 

que estaria rico. Informa que ao pesquisar o porquê de as pessoas 

comentavam a seu respeito, teve conhecimento da matéria jornalística 

veiculada no site da Reclamada e que tal fato lhe ocasionou danos de 

ordem moral, o que ensejou a propositura da presente ação. Em sede de 

contestação a Reclamada combateu as alegações do Reclamante 

argumentando que goza de ampla liberdade de imprensa assegurada pelo 

sistema jurídico brasileiro, mormente pela Constituição Federal, que a 

veiculação da notícia não ocasionou danos direitos ao Reclamante, se 

opondo ao dever de arcar com indenização por dano moral eventualmente 

arbitrada. Pois bem, na forma dos artigos 186 e 927 do Código Civil, 

haverá responsabilidade civil sempre que alguém, por sua ação ou 

omissão voluntária, negligente ou imprudente, violar direito ou causar 

danos a outrem, ainda que exclusivamente moral, cometerá ato ilícito, e, 

portanto, será obrigado a indenizá-lo. Assim, para que haja êxito na 

dedução em sua pretensão indenizatória, incumbe ao Reclamante o ônus 

de provar os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I do CPC), que 

neste caso seria a prática da conduta antijurídica imputada à Reclamada, 

os danos que alega ter sofrido, o nexo de causalidade entre os dois 

elementos anteriores e a culpa da Reclamada pelos prejuízos apontados 

na petição inicial. Conforme exposto, no caso ora em análise, o 

Reclamante sustenta que a Reclamada teria veiculado notícias inverídicas 

no que diz respeito a remuneração que aufere do Tribunal de Justiça 

deste estado de modo a ocasionar abalos em sua honra objetiva. Neste 

aspecto, caberia primeiramente ao Reclamante demonstrar de forma 

inequívoca a repercussão negativa e pública da referida matéria e onde 

exatamente ela lhe causou os tais danos. Dos fatos articulados na petição 

inicial, não se observa a prática dos alegados atos ilícitos pela Reclamada, 

pois a reportagem possui cunho meramente informativo e onde consta a 

informação de que em contato com o TJMT, este se absteve de esclarecer 

os fatos. Ademais, é de conhecimento geral que qualquer pessoa, pelo 

princípio da transparência, tem informações sobre os salários dos 

servidores do judiciário de Mato Grosso apenas acessando o seu site 

oficial, de modo que tais informações sendo transferidas para outro sítio 

eletrônico não tem o condão de macular a imagem de quem quer que seja, 

sendo os salários, por qualquer título, verba, licença prêmio, exorbitantes 

ou não, fatos estes que não desbordam os limites do jornalismo isento, até 

porque a informação é verídica, faltando apenas elencar os motivos dos 

salários altos naquela ocasião, o que não foi informado pelo Tribunal de 

Justiça à Reclamada. Por fim, os comentários dos internautas abaixo da 

matéria não foram direcionados à pessoa do Reclamante, são 

manifestações gerais verificáveis em inúmeras notícias diariamente, de 

diversos noticiários, mas sem maiores repercussões, até porque, o 

usuário da internet identificado, também usufrui o direito de expressão. 

Para corroborar com este posicionamento, colaciono os seguintes 

julgados: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. MATÉRIA ENVOLVENDO PRISÃO DA 

PARTE AUTORA VEICULADA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO. 

DANO MORAL INOCORRENTE. AUSÊNCIA DE AGRESSÃO Á HONRA. 

PUBLICAÇÃO PELA IMPRENSA QUE NÃO PODE SER QUALIFICADA COMO 

ABUSIVA, MAS FUNDAMENTADA NO EXERCÍCIO DO DIREITO DE 

EXPRESSÃO E COMUNICAÇÃO. Trata-se de examinar recurso de 

apelação interposto pela parte autora contra a sentença de improcedência 

proferida nos autos da ação de indenização por dano moral. O deslinde do 

caso concreto passa pela harmonização de dois preceitos de matiz 

constitucional, um dizendo respeito à inviolabilidade do direito à 

personalidade em contraposição a um segundo, referente à liberdade de 

expressão. Contudo, a contradição é apenas aparente, e será solvida 

mediante técnicas de exegese que conduzam a uma solução adequada de 

harmonização e equilíbrio de ambas as normas no caso concreto. Em 

realidade, os princípios constitucionais servem, simultânea e 

reciprocamente, de condicionantes uns aos outros. Por isso, não se 

poderá falar em uma garantia absoluta à liberdade de expressão sem o 

devido atendimento ao direito à honra e à imagem que o indivíduo desfruta 

perante a coletividade. Dessa forma, a divulgação mostrar-se-á legítima 

desde que respeitados os limites impostos de resguardo à intimidade 

individual, em uma construção permanente do que vem a ser o 

proporcional e o razoável em cada situação. No caso em apreço a parte ré 

agiu no... exercício legal do seu direito à informação, uma vez que 

limitou-se a narrar a prisão da parte autora em operação articulada pela 

Polícia Civil, não havendo qualquer imputação de fato inverídico, tendo 

agido a parte demandada apenas com intenção de noticiar à sociedade o 

fato investigado. Inclusive, na referida reportagem, constou a versão da 

parte demandante sobre a sua prisão. Desimporta, neste contexto, o 

resultado da ação penal movida contra o autor. Isso porque não se pode 

exigir que a imprensa apure, em profundidade, a veracidade do fato que 

pretende tornar público, sob pena de restar a sociedade privada do direito 

à informação. A notícia referente à prisão em flagrante do demandante 

não se tornou inverídica a partir do julgamento de improcedência da ação 

penal e consequente absolvição do requerente. No caso em apreço a 

parte ré não extrapolou os limites do seu direito à informação e à liberdade 

de expressão, ausente ato ilícito que enseje o dever de indenizar. 

APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70035982420, Sexta 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sylvio José Costa da 

Silva Tavares, Julgado em 10/12/2014) (g.n.). E ainda: 

RESPONSABILIDADE CIVIL – INDENIZAÇÃO – Matéria jornalística 

noticiando a ocorrência de incêndio, com fotografias do interior da 

residência e divulgação dos nomes da autora e de seus filhos menores – 

Sentença de procedência – Irresignação do réu – Cabimento – Matéria 

veiculada sem a intenção de ofender os direitos de personalidade, 

narrando fato verdadeiro sem atribuição ofensiva ao caráter, à honra, à 

personalidade, aos valores, ou a qualquer elemento capaz de ferir a moral 

da apelada, existindo apenas a exposição do cenário encontrado depois 

do incêndio, e sem a atribuição de prática ilícita ou imoral – Prevalência da 

liberdade de imprensa e do interesse público à informação - 

Responsabilidade civil afastada – Ação julgada improcedente, com a 

inversão dos ônus de sucumbência, ressalvadas a gratuidade – Recurso 

p r o v i d o .  ( T J - S P  -  A P L  0 0 0 6 6 6 4 5 1 2 0 0 9 8 2 6 0 3 1 9  S P 

0006664-51.2009.8.26.0319, 7ª Câmara de Direito Privado, Relator: Walter 

Barone, Julgado e publicado em 3 de novembro de 2015) (g.n.). Desse 

modo, repito o Reclamante não instruiu o processo com provas cabais de 

suas afirmações a demonstrar a perda do seu prestígio, credibilidade, bom 

nome, boa fama, após o citado incidente ou a alteração dos fatos pela 

Reclamada com o fim de prejudica-lo. Essas premissas forçam a 

reconhecer a improcedência da pretensão autoral. Ante o exposto, opino 

pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados, com resolução do mérito, a 

teor do que dispõe o art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Submeto os autos ao Excelentíssimo juiz de Direito do Juizado Especial 

Cível para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da 

Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes por seus patronos. Ana 

L í d i a  d o  C a r m o  R i b e i r o  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

__________________________ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 

da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus 

jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta 

comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de 

Direito
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

MUTUM JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM RUA 

DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

INTIMAÇÃO DE AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO CASSIO LEITE DE BARROS NETTO PROCESSO n. 

8010409-90.2016.8.11.0086 Valor da causa: R$ 9.522,92 ESPÉCIE: 

[LOCAÇÃO DE MÓVEL, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DIREITO DO 

CONSUMIDOR]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

POLO ATIVO: Nome: CLEVERSON ALESSANDRO ROSSATO Endereço: 
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Chácara 287, LOTE 25, SETOR HABITACIONAL VICENTE PIRES, BRASÍLIA 

- DF - CEP: 75399-999 ADVOGADO DO(A) REQUERENTE: CRISTIANE 

LYRA GUIMARAES - MT0014260A POLO PASSIVO: Nome: IDEAL IMOVEIS 

LTDA - EPP Endereço: Avenida DOS UIRAPURUS, 654W, CENTRO, NOVA 

MUTUM - MT - CEP: 78450-000 Senhor(a): CLEVERSON ALESSANDRO 

ROSSATO Pelo presente, extraído dos autos da RECLAMAÇÃO 

supra-identificada, procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria para que 

compareça à Audiência de Conciliação designada, sob pena de extinção 

do feito, nos termos do Art. 51, I da Lei 9.099/1995. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 13/03/2019 Hora: 

14:20 , a ser realizada na sede do juízo, no endereço acima indicado. 

OBSERVAÇÕES: 1. Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer 

devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais 

ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA: 1. Nos termos do art. 212, §2º, 

do CPC, as citações e intimações, independentemente de autorização 

judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, nos feriados 

ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 

5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 252, do CPC, 

quando, por 2 (duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o 

citando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo 

suspeita de ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, 

qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a 

citação, na hora que designar. 3. Nos termos do art. 372 da CNGC 

inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados deverão 

estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. (Para mandados de 

audiência) Nos termos do art. 373 da CNGC, nos casos de intimação para 

audiência, os mandados serão devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas 

úteis antes da data designada, salvo deliberação em contrário. NOVA 

MUTUM, 11 de dezembro de 2018. (Assinado Digitalmente) DIEGO 

FRANCISCO DE CAMPOS Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010631-58.2016.8.11.0086 

REQUERENTE: FABIO DA SILVA OLIVEIRA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO SA Vistos, etc. Dispenso o relatório nos termos do artigo 38 

da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração 

interposto no mov. 24 por Fábio da Silva Oliveira, ora Embargante, sob o 

argumento de que a sentença constante no item n° 18, homologada no item 

20 padeceria do vício da omissão quanto ao pedido de assistência 

judiciária gratuita e condenação em custas processuais. Os Embargos 

Declaratórios não devem ser admitidos, uma vez que falta ao mesmo a 

condição vinculativa disposta na Lei. Informo, apenas a título de 

argumentação, que eventual gratuidade de justiça será analisada na 

esfera recursal, recebimento recurso, e que eventual deferimento desta 

não inibe condenação em litigância de má fé. Quanto aos argumentos 

exposto nos embargos, poderão ser efetuados em eventual recurso 

inominado. A jurisdição de primeiro grau no juizados especiais é gratuita 

por essencial, sendo desnecessário o deferimento de gratuidade. Desde 

modo, é sabido que o simples descontentamento não dá azo ao recurso 

postulado. Com efeito, os Embargos de Declaração constitui recurso de 

rígidos contornos processuais (recurso de fundamentação vinculada), 

consoante disciplinamento imerso no art. 48 da Lei n. 9.099/95 c.c. o art. 

1.022 do Código de Processo Civil, exigindo-se, para seu provimento a 

presença dos pressupostos legais de cabimento. Inocorrentes as 

hipóteses de omissão, dúvida, contradição, obscuridade ou erro material, 

não há como prosperar o alegado. Entretanto, para que dúvidas não 

pairem, cabe discorrer que em primeira instância as ações de competência 

dos Juizados Especiais são sempre livres de despesas processuais ex vi 

do artigo 54 da Lei 9.099/95, verbis: “Art. 54. O acesso ao Juizado 

Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de 

custas, taxas ou despesas”. Neste caminhar, a parte que pretender 

interpor Recurso Inominado, deve formular seu pedido de justiça gratuita 

quando da interposição do mencionado recurso, o qual será analisado em 

sede de juízo de admissibilidade. Indeferido o pedido, à parte será 

concedido prazo para recolhimento das guias de custas e taxa judiciárias. 

Não havendo falar em omissão quando na sentença o juízo não se 

pronuncia sobre tal pedido. Já quanto a multa por litigância de ma fé e 

condenação em custas, tais despesas não são alcançadas pelo benefício 

da justiça gratuita, pois o ordenamento jurídico, como um todo, repele o 

comportamento malicioso e contrário aos ideais de justiça. Enquanto o 

parágrafo único do artigo 54 da lei de regência assegura que a 

assistência judiciária gratuita dispensará o beneficiário do recolhimento de 

quaisquer despesas processuais, o artigo 55, primeira parte, por sua vez, 

excepciona claramente o litigante de má-fé. Vejamos: “Art. 55. A sentença 

de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de 

advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, 

o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que 

serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de 

condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa”. 

(g.n.) Portanto, não se verifica pontos de omissão na sentença prolatada. 

No mais, na lição de Pontes de Miranda quanto aos Embargos 

Declaratórios, vejamos: "O que se pede é que declare o que ficou 

decidido, porque o meio empregado para exprimi-lo é deficiente ou 

impróprio. Não se pede que se redecida, pede-se que se reimprima.". 

(Comentários ao Código de Processo Civil", tomo VII, Forense, 1975, p. 

399/400). Sobre a admissibilidade dos Embargos, Humberto Theodoro 

Júnior afirma: "O pressuposto de admissibilidade dessa espécie de 

recurso é a existência de obscuridade ou contradição na sentença ou no 

acórdão, ou omissão de algum ponto sobre que devia pronunciar-se o juiz 

ou tribunal (art. 535, nº. I e II). Se o caso é de omissão, o julgamento dos 

embargos supri-la-á, decidindo a questão que, por lapso, escapou à 

decisão embargada. No caso de obscuridade ou contradição, o decisório 

será expungido, eliminando-se o defeito nele detectado. Em qualquer caso, 

a substância do julgado será mantida, visto que os embargos de 

declaração não visam a reforma do acórdão ou da sentença. O que, 

todavia, se impõe ao julgamento dos embargos de declaração é que não 

se proceda a um novo julgamento da causa, pois a tanto não se destina 

esse remédio recursal." ("Curso de Direito Processual Civil", Forense, 25ª 

ed., 1998, vol. I, p. 587/588). Nesse sentido: “EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO – EFEITOS MODIFICATIVOS – INADIMISSIBILIDADE – 

AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO – 

PREQUESTIONAMENTO – VIOLAÇÃO DE NORMA – NÃO CONFIGURADA - 

RECURSO REJEITADO. 1. Inexistindo omissão, obscuridade ou contradição 

na decisão recorrida, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, 

não se prestando tal recurso para reexame da causa. 2. Ao julgar, o 

magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos 

litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas 

conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos 

conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 458, II, do CPC/73. 

3. A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais 
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não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente 

reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal 

e colendo Superior Tribunal de Justiça.” (ED 34736/2016, DES. 

SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

20/04/2016, Publicado no DJE 27/04/2016). “Ex positis”, nos termos do art. 

48 da Lei n. 9.099/95 c.c. o art. 1.022, I, do Código de Processo Civil, opino 

pelo improvimento do Recurso de Embargos de Declaração interposto no 

evento n. 24, mantendo inalterada a sentença tal como concebida. É o 

parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível para homologação conforme preceitua o artigo 40 

Lei 9.099/95. Ana Lídia do Carmo Ribeiro Juíza Leiga 

____________________________________________________________

___________ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, 

HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais 

efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002495-26.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO FRANCA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO PIZZATTO OAB - MT0005082A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

MUTUM JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM RUA 

DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

INTIMAÇÃO DE AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO CASSIO LEITE DE BARROS NETTO PROCESSO n. 

1002495-26.2018.8.11.0086 Valor da causa: R$ 15.000,00 ESPÉCIE: 

[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: ANTONIO FRANCA DE ALMEIDA Endereço: Fazenda Ranchão, KM 

995, Fazenda, BR 163 KM 995, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

ADVOGADO DO(A) REQUERENTE: CRISTIANO PIZZATTO - MT0005082A 

POLO PASSIVO: Nome: BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO 

Endereço: RUA BARÃO DE MELGAÇO, 3525, - DE 3271/3272 AO FIM, 

CENTRO NORTE, CUIABÁ - MT - CEP: 78005-300 Senhor(a): ANTONIO 

FRANCA DE ALMEIDA Pelo presente, extraído dos autos da 

RECLAMAÇÃO supra-identificada, procedo a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria para que compareça à Audiência de Conciliação designada, sob 

pena de extinção do feito, nos termos do Art. 51, I da Lei 9.099/1995. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 

15/03/2019 Hora: 13:40 , a ser realizada na sede do juízo, no endereço 

acima indicado. OBSERVAÇÕES: 1. Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais 

ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA: 1. Nos termos do art. 212, §2º, 

do CPC, as citações e intimações, independentemente de autorização 

judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, nos feriados 

ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 

5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 252, do CPC, 

quando, por 2 (duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o 

citando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo 

suspeita de ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, 

qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a 

citação, na hora que designar. 3. Nos termos do art. 372 da CNGC 

inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados deverão 

estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. (Para mandados de 

audiência) Nos termos do art. 373 da CNGC, nos casos de intimação para 

audiência, os mandados serão devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas 

úteis antes da data designada, salvo deliberação em contrário. NOVA 

MUTUM, 11 de dezembro de 2018. (Assinado Digitalmente) DIEGO 

FRANCISCO DE CAMPOS Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002526-46.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

FRANSCIELE FRANCISCA FEIJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SONIA DE FATIMA DA SILVA OAB - MT0018130A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERNEI BARBOZA CARDOSO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

MUTUM JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM RUA 

DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

INTIMAÇÃO DE AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO CASSIO LEITE DE BARROS NETTO PROCESSO n. 

1002526-46.2018.8.11.0086 Valor da causa: R$ 197,26 ESPÉCIE: 

[SUSTAÇÃO DE PROTESTO, PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: FRANSCIELE FRANCISCA FEIJO Endereço: RUA DAS VERBENIAS, 

1451, RESIDENCIAL DOS IPES, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

ADVOGADO DO(A) REQUERENTE: SONIA DE FATIMA DA SILVA - 

MT0018130A POLO PASSIVO: Nome: ROBERNEI BARBOZA CARDOSO 

Endereço: AV CANÁRIOS, 0, W, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 

78450-000 Senhor(a): FRANSCIELE FRANCISCA FEIJO Pelo presente, 

extraído dos autos da RECLAMAÇÃO supra-identificada, procedo a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria para que compareça à Audiência de 

Conciliação designada, sob pena de extinção do feito, nos termos do Art. 

51, I da Lei 9.099/1995. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: 

Conciliação Data: 15/03/2019 Hora: 14:00 , a ser realizada na sede do 

juízo, no endereço acima indicado. OBSERVAÇÕES: 1. Deverá(ão) o(a, s) 

intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA: 1. Nos 

termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e intimações, 

independentemente de autorização judicial, poderão realizar-se no período 

de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora do horário de 6h às 

20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 

2. Nos termos do art. 252, do CPC, quando, por 2 (duas) vezes, o oficial 

de justiça houver procurado o citando em seu domicílio ou residência sem 

o encontrar, deverá, havendo suspeita de ocultação, intimar qualquer 

pessoa da família ou, em sua falta, qualquer vizinho de que, no dia útil 

imediato, voltará a fim de efetuar a citação, na hora que designar. 3. Nos 

termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo expressamente 

determinado, os mandados deverão estar cumpridos no prazo máximo de 

(10) dez dias. (Para mandados de audiência) Nos termos do art. 373 da 

CNGC, nos casos de intimação para audiência, os mandados serão 

devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas úteis antes da data designada, 

salvo deliberação em contrário. NOVA MUTUM, 11 de dezembro de 2018. 

(Assinado Digitalmente) DIEGO FRANCISCO DE CAMPOS Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 
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permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010594-36.2013.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAITE MARTINA SANTANA E SANTOS BENEVIDES OAB - MT21954/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AUTO MASTER VEICULOS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE ZORTEA ANTUNES OAB - MT17001/O-O (ADVOGADO(A))

CARLOS EDUARDO SILVA E SOUZA OAB - MT0007216A 

(ADVOGADO(A))

Hermes Bezerra da Silva Neto OAB - MT0011405A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010594-36.2013.8.11.0086 

REQUERENTE: LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS REQUERIDO: AUTO 

MASTER VEICULOS LTDA. Vistos, etc. Como se trata de penhora em 

dinheiro e considerando a pauta de audiência bastante congestionada, 

acato o pedido e intime-se a requerida para apresentar, em 15 dias, 

embargos. Cancele-se a audiência. Quanto a exclusão da Saga Pantanal, 

esta já fora realizada, assim, não conheço do pedido. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 

11 de dezembro de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010426-63.2015.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIANA DE LIMA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARY CHRISTIANE BERTAIA DAL MASO OAB - MT0013390A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

MUTUM JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM RUA 

DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

CERTIDÃO SOBRE TEMPESTIVIDADE DO RECURSO PROCESSO n. 

8010426-63.2015.8.11.0086 Valor da causa: R$ 16.404,36 ESPÉCIE: 

[DIREITO DO CONSUMIDOR, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: MARCIANA DE LIMA 

RODRIGUES Endereço: Rua DAS VERBÊNIAS, 1494, W, RESIDENCIAL DAS 

ACÁCIAS, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 ADVOGADO DO(A) 

REQUERENTE: MARY CHRISTIANE BERTAIA DAL MASO - MT0013390A 

POLO PASSIVO: Nome: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, 

Endereço: Rua REGENTE FEIJO, 166, SALA 1401, NOVA IGUAÇU - RJ - 

CEP: 26060-060 ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: EVANDRO CESAR 

ALEXANDRE DOS SANTOS - MT0013431A-A Certifico e dou fé que o 

Recurso protocolado no ID 9827405 é tempestivo. Certifico ainda que o 

Recorrente recolheu devidamente o preparo recursal. Em cumprimento ao 

Art. 42, §2º da Lei 9.099/1995, intimo a Parte Recorrida do recurso, para 

querendo, apresentar resposta escrita no prazo de 10 (dez) dias, sob 

pena de preclusão. NOVA MUTUM, 11 de dezembro de 2018. (Assinado 

Digitalmente) DIEGO FRANCISCO DE CAMPOS Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular. Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010552-79.2016.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEI ROBERTO DA ROSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010552-79.2016.8.11.0086 

REQUERENTE: SIDNEI ROBERTO DA ROSA REQUERIDO: SAAE SERVICO 

AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO Vistos, etc. Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. A presente lide 

comporta o julgamento antecipado do mérito, nos moldes do artigo 355, 

inciso I, do Código de Processo Civil, haja vista que a questão 

controvertida nos autos é meramente de direito, mostrando-se, por outro 

lado, suficiente a prova documental produzida, para dirimir as questões de 

fato suscitadas, de modo que desnecessário se faz designar audiência de 

instrução e julgamento para a produção de outras provas. Não vislumbro 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam, na espécie, nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil que impeçam o avanço e análise das questões 

controvertidas. Trata-se de Reclamação proposta por Sidnei Roberto da 

Rosa em desfavor de SAAE Serviço Autônomo de Água e Esgoto. O 

Reclamante aforou a presente Reclamação ao argumento de que a 

Reclamada lhe enviou uma fatura de valor exorbitante, qual seja R$ 225,58 

(duzentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e oito centavos) com a 

qual ele não concorda, alegando não ter consumido tal volume de água. 

Assim, requereu a devolução em dobro do valor cobrado. Pois bem, 

nota-se que a Reclamada foi regularmente citada, consoante se infere do 

aviso de recebimento acostado a id. n. 6502605, deixando de comparecer 

à sessão de conciliação e de apresentar contestação, tornando-se, dessa 

forma, revel. Logo, o reconhecimento dos efeitos da revelia é medida que 

se impõe. É cediço que a garantia da ampla defesa não se trata de uma 

obrigação imposta à parte, porém, faculta-se ao réu a possibilidade de 

contestar os fatos alegados pela parte contrária. Contudo, caso a parte 

haja com contumácia, ou seja, deixe de contestar os fatos articulados pelo 

autor, prevê a legislação processual civil a sua penalização, uma vez que, 
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descumprido o seu ônus processual, caracteriza a revelia, como se vê no 

caso. De outro lado, o reconhecimento dos efeitos da revelia não é 

absoluto, uma vez que a presunção de veracidade pode ser afastada 

diante das circunstâncias dos autos, mormente pela regra do artigo 370 do 

Código de Processo Civil, que diz que caberá ao juiz, de ofício ou a 

requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento 

do mérito, indeferindo em decisão fundamentada as diligências inúteis ou 

meramente protelatórias. Nesse sentido, necessário acrescentar que: “a 

falta de contestação, quando leve a que se produzam os efeitos da 

revelia, exonera o autor de provar os fatos deduzidos como fundamento 

do pedido e inibe a produção de prova pelo réu, devendo proceder o 

julgamento antecipado da lide. Se, entretanto, de documentos trazidos com 

a inicial se concluir que os fatos se passaram de forma diversa do nela 

narrado, o juiz haverá que considerar o que deles resulte e não se firmar 

em presunção que se patenteia contrária à realidade (RSTJ 88/115)”. (in 

Código de Processo Civil e legislação processual em vigor, 37ª edição, ed. 

Saraiva, 2005, da lavra de Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa, 

nota 6, pg. 422). Partindo dessa premissa, os fatos alegados pelo autor 

somente não se reputarão verdadeiros, quando do contrário resultar da 

convicção do juiz. Assim, em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que razão não assiste ao Reclamante. 

Com efeito, a solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela 

regra do Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor 

provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do referido direito (art. 373, I e II). Desta forma, o 

que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que o 

Reclamante sustenta que recebeu uma fatura de serviço de fornecimento 

de água em valor muito alto, tendo feito o pagamento e solicitando a 

restituição em dobro do valor cobrado a maior. No entanto, o Reclamante 

não fez prova do seu direito, ou seja, não consta dos autos o 

comprovante de pagamento da fatura contestada. Vejamos a seguinte 

ementa neste sentido: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE 

COBRANÇA EXCEDENTE QUANTO A FRANQUIA FIXA DO SERVIÇO 

CONTRATADO. INDEVIDA REPETIÇÃO DE INDÉBITO, DIANTE DA FALTA DE 

COMPROVANTE DE PAGAMENTO QUE PUDESSE DAR ENSEJO À 

DEVOLUÇÃO DE VALORES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 

DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. MERO DISSABOR. MANTIDO APENAS 

O CANCELAMENTO DA LINHA OBJETO DA LIDE. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005513098, Quarta Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Gisele Anne Vieira de 

Azambuja, Julgado em 26/06/2015). (g.n.) Assim, não é possível concluir 

que houve o pagamento da mencionada fatura para dar respaldo ao 

pedido de devolução em dobro, posto que ausente a prova do pagamento 

do débito. Assim, tenho que a hipótese é de improcedência do pedido. 

Ante o exposto, opino pela IMPROCEDÊNCIA do pedido inicial, com 

resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos 

dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. É o parecer que submeto à 

apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

para homologação conforme preceitua o artigo 40 Lei 9.099/95. 

Homologada, intimem-se as partes. Ana Lídia do Carmo Ribeiro Juíza Leiga 

____________________________________________________________

_________________________ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 

da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus 

jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta 

comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências. Nova Mutum/MT, 9 de outubro de 2017 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010260-60.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MARGEVAN JORGE DINIZ MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO OAB - MT0020983A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010260-60.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: MARGEVAN JORGE DINIZ MENDES REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos, etc. Dispenso o relatório com respaldo no artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. De início, opino pelo recebimento da petição inicial eis 

que preenche os requisitos do artigo 319 do Código de Processo Civil e 

artigo 14 da Lei 9.099/95. A presente lide comporta o julgamento 

antecipado do mérito, nos moldes do artigo 355, inciso I, do CPC, haja vista 

que a questão controvertida nos autos é meramente de direito, 

mostrando-se, por outro lado, suficiente a prova documental produzida, 

para dirimir as questões de fato suscitadas, de modo que desnecessário 

se faz designar audiência de instrução e julgamento para a produção de 

novas provas. Não vislumbro complexidade suficiente que autorize afastar 

a competência deste Juízo e não se revelam, na espécie, nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito descritas no artigo 

337 do Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise das 

questões controvertidas. Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c.c. 

Indenização por Danos Morais proposta por Margevan Jorge Diniz Mendes 

em desfavor de Telefônica Brasil S.A. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão 

ao Reclamante. A solução do litígio não demanda muito esforço, mormente 

pela regra do Código de Processo Civil (art. 373, I e II do CPC) que 

estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito 

e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além 

disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Pois bem, narra o Reclamante que seu nome foi indevidamente inscrito nos 

órgãos de proteção ao crédito pela Reclamada por um débito que alega 

desconhecer e que tal restrição lhe causou danos morais. No entanto, em 

contestação, a Reclamada combateu as alegações do Reclamante e 

apresentou provas suficientes da existência do débito por meio de um 

Termo de Adesão e Contratação de Serviços SMP devidamente assinado 

pelo Reclamante, o que demonstra a existência de relação jurídica entre as 

partes. Com relação aos documentos probantes apresentados pela 

Reclamada, colaciono recente julgado da Turma Recursal do Estado de 

Mato Grosso: ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª TURMA 

R E C U R S A L  T E M P O R Á R I A  1  R e c u r s o  I n o m i n a d o : 

0035652-70.2015.811.0002 Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO 

REI Recorrente: LETISSIA ROSA DA SILVA Recorrida: NATURA 

COSMETICOS Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA 

Data do Julgamento: 14/02/2017 EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO 

DE DECLARAÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPRESA DEMANDADA QUE SE DESINCUMBIU 

DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE CABE, NA FORMA DO ART. 373, II, DO 

CPC. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA MEDIANTE JUNTADA DE 

CONTRATO. ASSINATURAS IDÊNTICAS. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA 

GRAFOTÉCNICA. NÍTIDA TENTATIVA DE ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS 

FATOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA POR 

SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 

(Procedimento do Juizado Especial Cível 356527020158110002/2017, , 

Turma Recursal Única, Julgado em 15/02/2017, Publicado no DJE 

15/02/2017) (g.n.). Quanto ao débito, comprovada a relação jurídica entre 

as partes, não há nos autos indícios de ilicitude na anotação restritiva, 

bem como não há comprovante do seu adimplemento, desta forma, a 

negativação do nome do Reclamante não só é legítima como agiu a 

Reclamada no exercício regular do seu direito. Nesse contexto, não se 

desincumbiu o Reclamante de provar que os fatos ocorreram conforme 

narrado na inicial, não só para atender ao disposto no art. 373, I, do 

Código de Processo Civil, mas, especialmente, para derruir a presunção 

que surge do conjunto probatório. Essas premissas forçam a reconhecer 

a improcedência da pretensão autoral. Ante o exposto, opino pela 

IMPROCEDÊNCIA do pedido inicial, com resolução do mérito, nos moldes do 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários 

advocatícios por expressa vedação legal. Submeto os autos ao 

Excelentíssimo juiz de Direito do Juizado Especial Cível para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. 

Homologada, publique-se. Ana Lídia do Carmo Ribeiro Juíza Leiga 
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____________________________________________________________

_______________________________ Vistos, etc. Com fundamento no 

artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam 

seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta 

comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências. Nova Mutum/MT, 24 de outubro de 2017 CASSIO LEITE 

DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010019-86.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS FRANCISCO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARY CHRISTIANE BERTAIA DAL MASO OAB - MT0013390A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SICREDI CENTRO NORTE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAIR CARLOS CRIVELETTO OAB - MT0004917A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010019-86.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: CARLOS FRANCISCO DE OLIVEIRA REQUERIDO: SICREDI 

CENTRO NORTE Vistos, etc. Dispenso o relatório consoante permite o 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Analisando os autos, verifico que o 

objeto da presente execução se encontra devidamente adimplido. Com 

efeito, disciplina o art. 924, II do Código de Processo Civil que a extinção 

da execução ocorre quando há a satisfação da obrigação. No caso, 

restou demonstrado de forma inequívoca o adimplemento da obrigação [id. 

n. 16380731] considerando que o valor se encontra depositado em conta 

judicial, o Reclamante concorda com o montante e informou os dados 

bancários para transferência da quantia [id. n. 16827439], razão pela qual, 

a extinção do feito é medida que se impõe. Ante o exposto, opino pela 

declaração da extinção da presente execução de sentença, com 

fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código de Processo Civil. 

Outrossim, opino pela expedição de alvará judicial para levantamento do 

valor depositado. Determino que o Gestor Judicial cumpra o § 3º, do artigo 

450 da CNGC comunicando a parte autora por qualquer meio de 

comunicação sobre o levantamento dos valores – “O juiz deverá dar 

ciência da decisão ou despacho que autorizar a liberação, total ou parcial, 

de depósito judicial à parte vencedora ou ao seu sucessor, se possível, 

através de qualquer meio de comunicação.” Após, arquivem-se. É o 

parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo juiz de direito do 

Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 da mesma 

L e i .  P o l l i a n n a  M e s q u i t a  d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

______________ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 

9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus jurídicos e 

legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 10 de dezembro de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010426-63.2015.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIANA DE LIMA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARY CHRISTIANE BERTAIA DAL MASO OAB - MT0013390A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010426-63.2015.8.11.0086 

REQUERENTE: MARCIANA DE LIMA RODRIGUES REQUERIDO: CLARO TV - 

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A. Vistos, etc. Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. A 

presente lide comporta o julgamento antecipado do mérito, nos moldes do 

artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, haja vista que a questão 

controvertida nos autos é meramente de direito, mostrando-se, por outro 

lado, suficiente a prova documental produzida, para dirimir as questões de 

fato suscitadas, de modo que desnecessário se faz designar audiência de 

instrução e julgamento para a produção de novas provas. De início, opino 

pelo não acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que a 

Reclamada é a autora dos descontos indevidos na conta corrente da 

Reclamante, não havendo falar em ausência de responsabilidade para 

responder a presente ação. No mais, o feito não comporta extinção, 

considerando a acolhida de justificativa de ausência da autora e a 

designação de nova sessão conciliatória na qual ela se fez presente (id. 

n. 6492000). Passo à análise meritória. Trata-se de Ação de Indenização 

por Danos Materiais e Morais proposta por Marciana de Lima Rodrigues 

desfavor de Embratel TVSAT Telecomunicações S.A. (Claro TV). Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que razão assiste a Reclamante. A solução do litígio não demanda 

muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que 

estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito 

e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito (CPC 

art. 373, I e II). Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 

do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda 

matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que 

impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos 

não impugnados. Noticia a Reclamante que houve um desconto indevido 

em sua conta corrente no valor de R$ 322,18 (trezentos e vinte e dois 

reais e dezoito centavos) efetuado pela Reclamada, entretanto, informa 

que jamais contratou os seus serviços. Por esta razão, propôs a presente 

ação requerendo a restituição em dobro do valor cobrado indevidamente e 

indenização por danos morais. Em sua peça contestatória a Reclamada se 

restringiu apenas a combater a existência de danos morais e repetição de 

indébito, deixando de comprovar documentalmente que a Reclamante 

tenha aderido ao seu serviço de TV por assinatura e autorizado o débito 

de aludido serviço em sua conta corrente. No caso, a Reclamante 

assevera que não possui relação jurídica com a Reclamada, desta forma, 

incumbia a Reclamada instruir sua contestação com provas irrefutáveis da 

existência de relação contratual entre as partes, obrigação da qual não se 

desvencilhou. Desta forma, a Reclamada não logrou êxito em demonstrar 

os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da Reclamante, 

ônus que lhe incumbia por força do art. 373, II, do CPC, c/c art. 6º, VIII, do 

CDC. Imperioso, destacar que o deslinde da questão fático-jurídica aqui 

registrada passa pela responsabilidade civil do fornecedor que, em casos 

tais, é objetiva, em face da sua condição de prestador de serviços que lhe 

impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado, em 

conformidade com os ditames do art. 14, caput, do Código de Defesa do 

Consumidor. Ademais, não há olvidar que, como vem decidindo nossos 

tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem 

maiores consequências, não são passíveis de indenização por dano 

moral, o que não é o caso dos autos. Vejamos recentes julgados neste 

sentido: CONSUMIDOR. PROVEDOR DE INTERNET. COBRANÇA DE 

SERVIÇOS ADICIONAIS. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. 

COBRANÇA INDEVIDA. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. RESTITUIÇÃO 

DEVIDA EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A MATÉRIA VENTILADA NOS AUTOS 

VERSA SOBRE RELAÇÃO JURÍDICA COM TÍPICA NATUREZA DE 

RELAÇÃO DE CONSUMO, ESTABELECIDA SOB A REGÊNCIA DO CÓDIGO 

DE DEFESA DO CONSUMIDOR, DEVENDO, POIS, SER SOLVIDA À LUZ 

DOS PRINCÍPIOS QUE INFORMAM E DISCIPLINAM O MICROSSISTEMA 

ESPECÍFICO POR ELE TRAZIDO. 2. NESSE DIAPASÃO, RECAI SOBRE A 

PARTE DEMANDADA O ENCARGO DE COLIGIR AOS AUTOS PROVA DA 

EXISTÊNCIA DE FATO DESCONSTITUTIVO DO DIREITO VINDICADO PELA 

AUTORA, SOBRETUDO SE CONSIDERADA A INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA, IMPOSITIVA NA ESPÉCIE, NA ESTEIRA DO DISPOSTO NO ART. 6º, 

INCISO VIII, DO CDC, DADA A HIPOSSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA DO 

CONSUMIDOR, IMPEDIDO DE PRODUZIR PROVA NEGATIVA (AUSÊNCIA DE 

CONTRATAÇÃO) E A VEROSSIMILHANÇA DE SUAS ALEGAÇÕES, 

COMPETINDO AO FORNECEDOR DEMONSTRAR, POR ELEMENTOS 

IDÔNEOS E SUFICIENTES, A EFETIVA CONTRATAÇÃO E A PRESTAÇÃO 
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DE SERVIÇOS ADICIONAIS OU COMPLEMENTARES, CUJOS CUSTOS 

CORRESPONDERIAM AOS VALORES SOBEJANTES ÀQUELES 

EFETIVAMENTE CONTRATADOS E RECONHECIDOS PELO CONSUMIDOR. 

3. TENDO A RÉ SE LIMITADO A AFIRMAR QUE OS SERVIÇOS 

CONTRATADOS PELA PARTE AUTORA ULTRAPASSARIAM AQUELES 

DISCRIMINADOS NA INICIAL, TÍPICOS DE SIMPLES PROVEDOR DE 

INTERNET, COM PLANOS ADICIONAIS QUE RESULTARAM NA 

EXPRESSIVA MAJORAÇÃO DAS MENSALIDADES INICIALMENTE 

PACTUADAS, SEM, CONTUDO, COLIGIR AOS AUTOS A NECESSÁRIA 

COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO ADICIONAL, COMPARECE 

IMPOSITIVO, ANTE A AUSÊNCIA DE PROVA DO NEGÓCIO JURÍDICO MAIS 

GRAVOSO, O RECONHECIMENTO DA INEXISTÊNCIA DAS OBRIGAÇÕES E 

ENCARGOS ADICIONAIS IMPUTADOS AO CONSUMIDOR. 4. IMPERIOSA, 

NESSA QUADRA, A RESTITUIÇÃO, EM DOBRO, DOS VALORES 

INDEVIDAMENTE COBRADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 42, 

PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC, UMA VEZ QUE NÃO SE ACHA 

DEMONSTRADA A OCORRÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL. 5. O DANO 

MORAL, POR ATINGIR A ESFERA INTANGÍVEL DOS DIREITOS DA 

PERSONALIDADE, ECLODE IN RE IPSA, OU SEJA, PRESCINDE DE PROVA, 

SENDO EVIDENTE O GRAVAME IMATERIAL SUPORTADO PELA 

CONSUMIDORA, QUE TEVE VULTOSA QUANTIA REPENTINAMENTE 

SUBTRAÍDA DE SUA CONTA BANCÁRIA, POR ATO QUE VIOLA O DEVER 

DE INFORMAÇÃO E EM MANIFESTO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, 

COM PREJUÍZO À ADMINISTRAÇÃO DE SUAS DISPONIBILIDADES 

FINANCEIRAS E, POR CONSEGUINTE, À SUA SUBSISTÊNCIA E À 

DAQUELES QUE DELA DEPENDEM. 6. QUANTUM ARBITRADO EM VALOR 

MÓDICO E ADEQUADO À COMPENSAÇÃO DA OFENSA AOS DIREITOS 

PERSONALÍSSIMOS. 7. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. 8. 

CONDENADA A RECORRENTE VENCIDA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS 

PROCESSUAIS. SEM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, 

ANTE A AUSÊNCIA DE CONTRARRAZÕES. (TJ-DF - ACJ: 

20131110081506 DF 0008150-14.2013.8.07.0011, Relator: LUIS MARTIUS 

HOLANDA BEZERRA JUNIOR, Data de Julgamento: 27/05/2014, 3ª Turma 

Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Publicação: 

Publicado no DJE : 02/06/2014 . Pág.: 574). (g.n.). E ainda: RECURSO 

INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

CONTRATAÇÃO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. UOL. 

COBRANÇA DE SERVIÇO DE INTERNET NÃO CONTRATADO, COM DÉBITO 

EM CONTA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REGULARIDADE DA 

CONTRATAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO QUE EFETUOU 

DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA SEM AUTORIZAÇÃO DOS CORRENTISTAS. 

DEVER DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES EFETIVAMENTE 

PAGOS, POR SERVIÇO NÃO CONTRATADO. DANOS MORAIS 

CONFIGURADOS. A instituição financeira que efetua débitos em conta 

bancária sem autorização da correntista é parte legítima para compor o 

pólo passivo da lide. Preliminar de ilegitimidade passiva afastada. É 

indevida a cobrança de valores oriundos de serviços não contratados. 

Ônus de demonstrar a existência da contratação e a regularidade da 

cobrança que competia às rés, a teor do art. 333, II, do CPC, não 

desincumbido. Não demonstrada a contratação e efetuados os 

pagamentos, deve haver a restituição, na forma dobrada. Aplicação do 

art. 42, do Código de Defesa do Consumidor. Danos morais ocorrentes, 

diante da evidente má-fé das rés, que, sem prova da contratação, debitam 

em conta valor do serviço não contratado. Caráter punitivo e dissuasório. 

Prática abusiva (art. 39, III, do CDC). Quantum indenizatório que comporta 

redução para R$ 2.000,00, pois quantia que se mostra adequada ao caso 

concreto. RECURSO DA UNIVERSO ONLINE S.A. PARCIALMENTE 

PROVIDO. RECURSO DO BANCO DO BRASIL DESPROVIDO. (Recurso 

Cível Nº 71005753322,... Segunda Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, Julgado em 

21/10/2015). (TJ-RS - Recurso Cível: 71005753322 RS, Relator: Ana 

Cláudia Cachapuz Silva Raabe, Data de Julgamento: 21/10/2015, Segunda 

Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

23/10/2015). (g.n.). Nessas condições, concluo que a prestação de 

serviço foi falha, culminando no dever da Reclamada em indenizar a 

Reclamante pelos danos a ela causados. Pois que, se acaso ocorresse a 

prestação dos serviços de forma adequada, a Reclamante não teria 

sofrido perdas materiais e nem saído da normalidade do seu estado 

anímico, restando abalada as suas emoções. O Código de Defesa do 

Consumidor em seu artigo 14 assevera que: “O fornecedor de serviços 

responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. No que concerne a fixação do valor que 

corresponda a justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na 

causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios de razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido do Reclamante, refletindo no patrimônio da 

Reclamada de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Quanto ao 

desconto indevido referente ao serviço não contratado, necessário se faz 

que a Reclamada proceda à devolução da quantia de R$ 322,18 (trezentos 

e vinte e dois reais e dezoito centavos), em dobro, pois que, efetivado o 

pagamento de valor indevidamente cobrado, no caso dos autos, 

decorrente de motivo injustificado, a devolução em dobro é a correta 

medida, conforme determina o art. 42, parágrafo único do CDC. Ante o 

exposto, opino pela PROCEDÊNCIA da pretensão inicial para CONDENAR a 

Reclamada a restituir a Reclamante a quantia de R$ 644,36 (seiscentos e 

quarenta e quatro reais e trinta e seis centavos) corrigida monetariamente 

pelo INPC a partir da data do desembolso e acrescida de juros de mora e 

1% ao mês a partir da citação e CONDENAR a Reclamada a pagar a 

Reclamante a importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de 

indenização por danos morais, com juros de mora de 1% ao mês a partir 

da citação e correção monetária a partir desta data, com resolução do 

mérito, a teor do que dispõe o artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil. Opino, ainda, pela manutenção da decisão que antecipou os efeitos 

da tutela (id. n. 6491857). Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto este projeto de 

sentença ao Excelentíssimo juiz de direito do Juizado Especial Cível para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Homologada, intimem-se as partes. Ana Lídia do Carmo Ribeiro 

J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

______________________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para 

que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela 

juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 6 de agosto de 

2017 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 88316 Nr: 3950-48.2015.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VFdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor Público - OAB:M.P.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Ricardo Sartori dos 

Santos - OAB:MT 17.714

 NOS TERMOS da legislação vigente e artigos 701, inciso XVIII, da 

CNGC/2016, IMPULSIONO o processo para abrir vista dos autos ao 

Advogado(s) do Réu(s), via DJE, para OFERECER AS ALEGAÇÕES FINAIS 

escritas, no prazo legal. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 108392 Nr: 5152-89.2017.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESdN, TRFdSdN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001, João Ricardo Sartori dos Santos - 

OAB:MT 17.714
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 NOS TERMOS da legislação vigente e artigos 701, inciso XVIII, da 

CNGC/2016, IMPULSIONO o processo para abrir vista dos autos ao 

Advogado(s) do Réu(s), via DJE, para que, querendo, apresente 

contrarrazões ao recurso de fls. 540/547, no prazo legal. É o que me 

cumpre.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 119986 Nr: 3631-75.2018.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBGL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor Público - OAB:M.P.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anedio Aparecido Tosta - 

OAB:MT 4.855, Edson Emilia da Rocha - OAB:MT 22.746

 Vistos.

Trata-se de pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela 

Defesa do acusado João Batista Gabriel Lopes, em que aduz não haverem 

motivos para manutenção da sua custódia cautelar, haja vista que ele é 

primário, possui bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa no 

distrito da culpa, pelo que preenche os requisitos para concessão de 

liberdade provisória mediante aplicação de medidas cautelares alternativas 

à prisão.

 Instado a manifestar-se, o Ministério Público opinou pelo indeferimento do 

pedido, consoante parecer de fls. 152/155.

É o relatório.

 Decido.

Não há nos autos, nenhuma alteração da situação fático-jurídica que 

ensejou a decretação da prisão do acusado, razão pela qual, o pedido 

formulado pela Defesa não merece ser acolhido.

Compulsando os autos, verifico que os requisitos e pressupostos da 

prisão preventiva decretada em face do acusado foram exaustivamente 

expendidos, seja na decisão que decretou a prisão preventiva do 

indigitado (fls. 22/23v), seja por ocasião da apresentação do então 

autuado à audiência de custódia, quando o primeiro pedido de revogação 

formulado pela Defesa foi negado (fls. 32/35), seja na decisão proferida 

às fls. 77/79, quando um novo pedido de revogação formulado pela 

Defesa, à luz dos mesmos argumentos ora lançados, restou mais uma vez 

indeferido, ou ainda, no entendimento exarado pelo E. Tribunal de Justiça, 

por ocasião do julgamento do Habeas Corpus impetrado pela Defesa, em 

que ordem foi denegada ao denunciado, por unanimidade, por aquele 

órgão colegiado (fls. 118v/119).

Tenho, portanto, que a medida excepcional da decretação da custódia 

cautelar em desfavor do acusado encontra-se em estrita observância às 

disposições legais, somente podendo ser revogada se desaparecem os 

motivos que a ensejaram, o que não vislumbro no presente caso.

Conforme dito alhures, a manutenção da prisão do acusado é imperiosa 

para garantia da ordem pública, em vista a gravidade concreta dos fatos 

(imputação da prática de estupro de vulnerável praticado contra criança 

de apenas cinco anos de idade).

Quanto aos demais argumentos expendidos pela Defesa, verifico que 

estão diretamente atrelados ao mérito da ação, não sendo este, portanto, 

o momento oportuno para sua análise, sendo certo, ainda, que a 

manutenção da segregação da liberdade do acusado, no presente caso, 

se destina a função cautelar que é inerente à prisão preventiva, mormente 

visando a garantia da ordem pública.

Nesse ponto, salienta-se que, para decretação ou manutenção da prisão 

preventiva não se exige prova inequívoca do crime e da autoria delitiva, 

mas apenas indícios suficientes destes, o que no caso dos autos, está 

demonstrado a contento.

Outrossim, conforme entendimento jurisprudencial pacífico, o fato de o 

acusado possuir predicados pessoais favoráveis não constitui nenhum 

óbice à manutenção da sua segregação cautelar, quando em razão das 

circunstâncias em que cometido o delito, a medida excepcional mostra-se 

realmente necessária.

 Neste sentido, cito entendimento do nosso E. Tribunal de Justiça:

As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco 

impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum 

libertatis. (ENUNCIADO N.º 43 DO INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE 

JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015 - TJMT).

Destarte, tendo em vista que a medida excepcional da decretação da 

custódia cautelar em desfavor do acusado encontra-se em estrita 

observância às disposições legais, somente deve ser revogada se 

desaparecem os motivos que a motivaram, o que não vislumbro no 

presente caso.

Isto posto, em consonância com o parecer ministerial, INDEFIRO o pedido 

de revogação formulado pela Defesa e MANTENHO a prisão preventiva do 

acusado João Batista Gabriel Lopes.

 Intimem-se.

 Às providências

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 123841 Nr: 5325-79.2018.811.0086

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maycow Douglas Vieira Fernandes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SÉRGIO BATISTELLA - 

OAB:9155

 Vistos.

Cientifique-se o recuperando da guia de execução penal.

Proceda à juntada da cópia da sentença e demais peças indicadas no art. 

106 da Lei de Execuções Penais.

 Certifique-se sobre a existência de outra eventual execução por 

condenação criminal definitiva, ou provisória, bem como processo em 

andamento. Caso positivo, proceda-se conforme o disposto no artigo 

1.549 da CNGC.

Solicitem-se os antecedentes que forem necessários.

Elabore-se cálculo de liquidação de pena, devendo constar como data 

base e do inicio do cumprimento da pena, a data da publicação da 

sentença, qual seja, 27 de junho de 2017, bem como constar como 

detração o período entre 11/01/2017 a 26/06/2017.

Cumpridas as determinações, dê-se vista dos autos ao ilustre 

representante do Ministério Público e à Defesa.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 124431 Nr: 5608-05.2018.811.0086

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Alexandre Ferreira Mendes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FERNANDO ALVES 

DOS SANTOS - OAB:11434, Wilson Rodrigues Fontelli - OAB:MT 

8188-B

 Vistos.

Cientifique-se o recuperando da guia de execução penal.

Verifique se estão presentes as peças indicadas no art. 106 da Lei de 

Execuções Penais, caso falte alguma delas, determino a extração de 

cópias e posterior juntada.

 Certifique-se sobre a existência de outra eventual execução por 

condenação criminal definitiva, ou provisória, bem como processo em 

andamento. Caso positivo, proceda-se conforme o disposto no artigo 

1.549 da CNGC.

Solicitem-se os antecedentes que forem necessários.

Assim, designo audiência admonitória para o dia 24/01/2019, às 17h45min.

Intimem-se. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 108122 Nr: 5004-78.2017.811.0086

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roberson Siqueira de Melo - 

OAB:MT 18.701

 Vistos.

Considerando manifestação Ministerial de fl. 46, informando que o 

reeducando reside em Murici/AL e que a competência dos Processos 

Executivos de Penas se altera de acordo com o domicílio do recuperando 
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ou de acordo com o lugar onde estiver recolhido, declino da competência 

deste Juízo em favor do Juízo de Execuções Penais da Comarca de 

Murici/AL.

 Ademais, cancelo audiência outrora aprazada.

Ciência ao Ministério Público e à Defesa e após, remetam-se os autos à 

Vara de Execuções Penais de Murici/AL.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 114756 Nr: 11547-39.2009.811.0002

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Clayton Lanne Oliveira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Emilia da Rocha - 

OAB:MT 22.746

 Vistos.

Trata-se de processo executivo de pena referente ao reeducando Clayton 

Lanne Oliveira da Silva, condenado à pena de 08 (oito) anos e 08 (oito) 

meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela prática do crime 

previsto no artigo 121, § 2º, incisos II, III e IV, do Código Penal.

O último cálculo de pena foi realizado à fl. 101.

À fl. 117v.º o Ministério Público requereu a homologação do cálculo de fl. 

101, bem como, pugnou pela baixa dos mandados de prisão de fls. 112 e 

113, por referirem-se ao presente feito.

À fl. 148 (a numerar) foi certificado o decurso do prazo para que o 

reeducando manifestasse quanto ao cálculo de fl. 101.

 É o breve relato. Decido.

De proêmio, procedo a HOMOLOGAÇÃO do cálculo de pena de fl. 101 

para que surta seus regulares efeitos.

Ademais, quanto aos mandados de prisão, verifico que a fl. 120 já foi 

certificado o devido cumprimento dos mesmos.

Oficie-se o Diretor da Cadeia Pública local para que encaminhe a este 

Juízo eventuais fichas de trabalhos/estudos realizados pelo reeducando.

Aguarde-se o cumprimento do requisito objetivo para a progressão de 

regime.

Intime-se o reeducando.

Ciência ao Ministério Público e à Defesa.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 119924 Nr: 3608-32.2018.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Evair Nunes Serafim Correa Barbosa, Emili 

Cristina Matos Pedrozo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor Público - OAB:M.P.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anedio Aparecido Tosta - 

OAB:MT 4.855, Defensor Público de Nova Mutum - MT - OAB:MT 

001, Diego Pereira de Igreja - OAB:MT 25.183

 Vistos.

 Defiro o pedido formulado pelo “Parquet” à fl. 162.

 Decorrido o prazo de 10 (dez) dias, a contar da data do protocolo da 

manifestação ministerial, remetam-se os autos ao Ministério Público para 

apresentação das alegações finais escritas, no prazo legal, e após, 

intimem-se às Defesas para o mesmo fim.

Com a juntada dos aludidos memoriais, tornem os autos conclusos para 

prolação de sentença.

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 27581 Nr: 266-72.2002.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juelcimo José da Silva, João Forte de Souza, 

Clocy Hugueney Lopes de Oliveira, Carlos Roberto Sabo, João Leite

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor Público - OAB:M.P.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Pinheiro Espósito - 

OAB:4.813/MT, Clayton Caparrossi Moreno - OAB:62.175-E/MT, 

Decio Jose Tessaro - OAB:MT 3.162, Divino Jardini - 

OAB:4011-B/MT, Heliodoro Ribeiro Filho - OAB:4785/MT, Hilton 

Vignardi Correa - OAB:5635-E/MT, Ítalo Mário Vanderlei de 

Carvalho - OAB:3416-A/MT, Juliana Giachin - OAB:8545/MT, Márcio 

Rondon Silva - OAB:7011/MT, Paulo Fabrinny Medeiros - 

OAB:5940/MT, Ricardo da Silva Monteiro - OAB:3301/MT, Rúbia 

Ferretti Valente - OAB:1839/RO, Samara Viegas de Moraes - 

OAB:9048/MT, Winston Lucena Ramalho - OAB:MT - 6985-a

 Vistos.

Ante o teor da manifestação ministerial de fl. 2348, intime-se o causídico 

constituído pelos acusados para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se 

acerca das testemunhas arroladas que ainda não foram ouvidas, 

apresentando, caso haja interesse em suas oitivas, o endereço atualizado 

das mesmas, sob pena de preclusão.

Após, tornem os autos conclusos para nova deliberação.

Às providências.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 115538 Nr: 1599-97.2018.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Nascimento Neto Filho, Manoel Jose 

dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor Público - OAB:M.P.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001, Eduardo Cesar Stefani - OAB:MT 21.681, 

Roberson Siqueira de Melo - OAB:MT 18.701

 NOS TERMOS da legislação vigente e do art. 431 e seguintes da CNGC e 

art. 234 do NCPC, IMPULSIONO estes autos no Sistema Apolo para 

expedição de matéria a imprensa (DJE) com a finalidade de intimar o(a) 

advogado(a) Dr. Eduardo Cesar Stefani - inscrito na OAB/MT n. 21.681, 

para que promova imediatamente devolução dos autos no prazo de 3 

(três) dias, sob pena de (i) perder o direito à vista fora de cartório, (ii) 

expedição de mandado de busca e apreensão ou de exibição e entrega de 

autos, (iii) caracterização do crime de sonegação de autos, BEM COMO 

multa correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação à seção 

da Ordem dos Advogados do Brasil para procedimento disciplinar e 

imposição de multa. É o que me cumpre.

Analista Judiciário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 118094 Nr: 2830-62.2018.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor Público - OAB:M.P.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luan de Moraes Wieczorek - 

OAB:MT 21.694, Suzye Maria Jose Conceição Martins do 

Nascimento - OAB:MT 13.746

 Isto posto, RELAXO a prisão preventiva do réu Alex Barros de Souza, 

devidamente qualificado nestes autos, e aplico-lhe as seguintes medidas 

cautelares alternativas à prisão:1)Não se aproximar da vítima, da sua 

residência e seu local de estudo em distância inferior a 300m (trezentos 

metros);2)Não entrar em contato com a vítima por qualquer meio de 

comunicação;3)Apresentar, no prazo de 10 (dez) dias, comprovante de 

endereço atualizado perante est juízo;4)Comparecimento mensal em juízo 

entre os dias 01 e 10 para informar e justificar suas atividades;5)Não se 

mudar do endereço a ser informado sem prévia comunicação ao 

juízo;Expeça-se o competente alvará de soltura em favor do acusado, 

para que seja colocado em incontinente liberdade, constando que a soltura 

não ocorrerá se por outro motivo tiver que permanecer preso, 

consignando-se as advertências de praxe.Cientifique-se o acusado que o 

descumprimento de qualquer uma das medidas cautelares alternativas à 

prisão ora impostas, ensejará a revogação do benefício e o 

restabelecimento da prisão preventiva, nos termos do art. 312, Parágrafo 

único, do CPP.Nos termos do art. 201, §2º, do CPP, intime-se à vítima, na 

pessoa de seu responsável, quanto ao teor da presente.Em tempo, 

considerando o aditamento da denúncia feita pelo Ministério Público (fls. 
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336/338), intime-se a Defesa do acusado, para manifestar-se, no prazo de 

05 (cinco) dias, nos termos do art. 384, §2°, do Código de Processo Penal. 

Ciência ao Ministério Público.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 92781 Nr: 1710-52.2016.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Machado Fernandes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor Público - OAB:M.P.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcio Ronaldo de Deus da 

Silva - OAB:MT 13.171

 “Vistos.

Compulsando os autos, verifico que as planilhas referentes à prestação 

de serviços do acusado, relativas aos autos em que ele encontra-se 

preso, estão sendo juntadas nestes autos, razão pela qual determino seu 

desentranhamento e juntada nos autos corretos.

Ante a ausência da vítima e a frustração de sua condução coercitiva em 

razão desta não mais residir no endereço constante nos autos, dê-se 

vistas dos autos ao Ministério Público para informar o endereço 

correto/atualizado da mesma ou requerer o que entender de direito, no 

prazo de 05 dias, sob pena de preclusão.

Designo audiência para oitiva da testemunha Marina, da vítima Júlio Cesar 

(caso ainda resida nesta comarca) e interrogatório do réu para o dia 25 de 

março de 2019 às 15h30min.

 Caso a vítima Julio Cesar resida em outra Comarca, expeça-se carta 

precatória para sua oitiva.

 Embora não tenha sido juntada procuração nos autos, em momento algum, 

e nenhum ato tenha sido praticado por advogado constituído, 

considerando que o réu informa que tem advogado constituído na pessoa 

do Dr. Marcio de Deus, intime-o a comparecer, caso de fato seja advogado 

do réu, juntando procuração nos autos.

 Saem os presentes devidamente intimados.

Cumpra-se.”

Comarca de Nova Xavantina

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 91461 Nr: 3458-16.2017.811.0012

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO ARAGUAIA E XINGÚ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECY JUVÊNCIO BISPO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Certifique-se o Cartório quanto ao decurso do prazo para manifestação da 

parte exequente nos autos.

Após, intime-se a parte executada para, requerer o que entender de 

direito no prazo de 10 (dez) dias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 69412 Nr: 536-70.2015.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELISON MAROTO SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES 

- OAB:8843/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:OAB/MS 6.835

 Vistos.

Defiro o pedido de ref. 79. Assim, proceda-se as alterações necessárias 

para fins de intimação dos patronos.

 Certifique-se quanto à tempestividade do recurso de apelação de ref. 78.

Tempestivo, intime-se a parte contrária para contrarrazoá-lo.

Não sendo tempestivo ou se tempestivo não for contrarrazoado, 

remetam-se os autos ao eg. TJMT independentemente de juízo de 

admissibilidade (CPC, § 3º, art. 1.010).

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 81321 Nr: 2377-66.2016.811.0012

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRP, JVR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WPL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO SILVEIRA LADEIA - 

OAB:17082/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TIAGO FERREIRA ORTIZ - 

OAB:20672

 Vistos.

Certifique o cartório a tempestividade dos embargos de declaração de ref. 

131.

Após, com fundamento no art. 1.023, §2º do Código de Processo Civil, 

intime-se a parte embargada para manifestar-se nos autos, no prazo de 

05 (cinco) dias.

 Cumpra-se.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 64444 Nr: 3216-96.2013.811.0012

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DHYORRANNY ESTER PRUDENTE SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA GARCIA TOLEDO - 

OAB:'''''''''''''''

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de execução fiscal promovida pelo Município de Nova 

Xavantina-MT em desfavor de Dhyorrany Ester Prudente Silva, pela qual 

se persegue a quantia atualizada de R$ 1.773,91 ( um mil setecentos e 

setenta e três reais e noventa e um centavos).

Pois bem, o Tribunal de Justiça deste Estado, buscando dar prestação 

jurisdicional mais célere, após detalhado estudo tendo por base a 

quantidade de executivos fiscais que estavam abarrotando os 

escaninhos, seus valores de execução e o gasto da máquina estatal para 

processamento e julgamento, editou, por meio da Corregedoria Geral de 

Justiça de Mato Grosso, o Provimento 13/2013 CGJ.

Referido provimento, em seu art. 1, determina que os executivos fiscais 

com valor inferior a 15 UPF-MT, que atualmente corresponde a R$ 

2.103,30 (dois mil cento e três reais e trinta centavos), devem ser 

arquivados, sem baixa na distribuição.

Considerando que a presente execução tem valor inferior ao previsto no 

Provimento, o feito deve ser remetido ao arquivo provisório, podendo ter 

regular andamento quando da emenda ou adição da CDA, em 

conformidade ao Art. 1º, parágrafos 1º, 2º e art. 5º, todos do Provimento 

13/2013 CGJ/MT, a ser feita pela Fazenda Municipal a qualquer tempo, 

enquanto não ocorrida à prescrição.

Diante do exposto, determino o arquivamento do presente feito, sem baixa 

na distribuição, conforme Provimento 13/2013 CGJ.

Intime-se a exequente.

Anote-se no Sistema Apolo que, uma vez arquivado provisoriamente e 

passados 05 (cinco) anos sem movimentação, ocorrerá a prescrição.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano
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 Cod. Proc.: 32030 Nr: 2521-84.2009.811.0012

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDEMIR PINTO DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA GARCIA TOLEDO - 

OAB:'''''''''''''''

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de execução fiscal promovida pelo Município de Nova 

Xavantina-MT em desfavor de Claudemir Pinto de Moraes, pela qual se 

persegue a quantia atualizada de R$ 1.585,47 ( um mil quinhentos e oitenta 

e cinco reais e quarenta e sete centavos).

Pois bem, o Tribunal de Justiça deste Estado, buscando dar prestação 

jurisdicional mais célere, após detalhado estudo tendo por base a 

quantidade de executivos fiscais que estavam abarrotando os 

escaninhos, seus valores de execução e o gasto da máquina estatal para 

processamento e julgamento, editou, por meio da Corregedoria Geral de 

Justiça de Mato Grosso, o Provimento 13/2013 CGJ.

Referido provimento, em seu art. 1, determina que os executivos fiscais 

com valor inferior a 15 UPF-MT, que atualmente corresponde a R$ 

2.103,30 (dois mil cento e três reais e trinta centavos), devem ser 

arquivados, sem baixa na distribuição.

Considerando que a presente execução tem valor inferior ao previsto no 

Provimento, o feito deve ser remetido ao arquivo provisório, podendo ter 

regular andamento quando da emenda ou adição da CDA, em 

conformidade ao Art. 1º, parágrafos 1º, 2º e art. 5º, todos do Provimento 

13/2013 CGJ/MT, a ser feita pela Fazenda Municipal a qualquer tempo, 

enquanto não ocorrida à prescrição.

Diante do exposto, determino o arquivamento do presente feito, sem baixa 

na distribuição, conforme Provimento 13/2013 CGJ.

Intime-se a exequente.

Anote-se no Sistema Apolo que, uma vez arquivado provisoriamente e 

passados 05 (cinco) anos sem movimentação, ocorrerá a prescrição.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 38944 Nr: 2488-26.2011.811.0012

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO LUIZ STUMER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA GARCIA TOLEDO - 

OAB:'''''''''''''''

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de execução fiscal promovida pelo Município de Nova 

Xavantina-MT em desfavor de Sergio Luiz Sturmer., pela qual se persegue 

a quantia atualizada de R$ 673,87 (seiscentos e setenta e três reais e 

oitenta e sete centavos).

Pois bem, o Tribunal de Justiça deste Estado, buscando dar prestação 

jurisdicional mais célere, após detalhado estudo tendo por base a 

quantidade de executivos fiscais que estavam abarrotando os 

escaninhos, seus valores de execução e o gasto da máquina estatal para 

processamento e julgamento, editou, por meio da Corregedoria Geral de 

Justiça de Mato Grosso, o Provimento 13/2013 CGJ.

Referido provimento, em seu art. 1, determina que os executivos fiscais 

com valor inferior a 15 UPF-MT, que atualmente corresponde a R$ 

2.103,30 (dois mil cento e três reais e trinta centavos), devem ser 

arquivados, sem baixa na distribuição.

Considerando que a presente execução tem valor inferior ao previsto no 

Provimento, o feito deve ser remetido ao arquivo provisório, podendo ter 

regular andamento quando da emenda ou adição da CDA, em 

conformidade ao Art. 1º, parágrafos 1º, 2º e art. 5º, todos do Provimento 

13/2013 CGJ/MT, a ser feita pela Fazenda Municipal a qualquer tempo, 

enquanto não ocorrida à prescrição.

Diante do exposto, determino o arquivamento do presente feito, sem baixa 

na distribuição, conforme Provimento 13/2013 CGJ.

Intime-se a exequente.

Anote-se no Sistema Apolo que, uma vez arquivado provisoriamente e 

passados 05 (cinco) anos sem movimentação, ocorrerá a prescrição.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 37040 Nr: 599-37.2011.811.0012

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NX. PROJETOS EDUCACIONAIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Vistos.

Trata-se de execução fiscal promovida pelo Município de Nova 

Xavantina-MT em desfavor de Nx. Projetos Educacionais Ltda., pela qual 

se persegue a quantia atualizada de R$ 1.198,06 (um mil cento e noventa 

e oito reais e seis centavos).

Pois bem, o Tribunal de Justiça deste Estado, buscando dar prestação 

jurisdicional mais célere, após detalhado estudo tendo por base a 

quantidade de executivos fiscais que estavam abarrotando os 

escaninhos, seus valores de execução e o gasto da máquina estatal para 

processamento e julgamento, editou, por meio da Corregedoria Geral de 

Justiça de Mato Grosso, o Provimento 13/2013 CGJ.

Referido provimento, em seu art. 1, determina que os executivos fiscais 

com valor inferior a 15 UPF-MT, que atualmente corresponde a R$ 

2.103,30 (dois mil cento e três reais e trinta centavos), devem ser 

arquivados, sem baixa na distribuição.

Considerando que a presente execução tem valor inferior ao previsto no 

Provimento, o feito deve ser remetido ao arquivo provisório, podendo ter 

regular andamento quando da emenda ou adição da CDA, em 

conformidade ao Art. 1º, parágrafos 1º, 2º e art. 5º, todos do Provimento 

13/2013 CGJ/MT, a ser feita pela Fazenda Municipal a qualquer tempo, 

enquanto não ocorrida à prescrição.

Diante do exposto, determino o arquivamento do presente feito, sem baixa 

na distribuição, conforme Provimento 13/2013 CGJ.

Intime-se a exequente.

Anote-se no Sistema Apolo que, uma vez arquivado provisoriamente e 

passados 05 (cinco) anos sem movimentação, ocorrerá a prescrição.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 63844 Nr: 2582-03.2013.811.0012

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADELMO PERES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO 

TOMAZ-Procurador do Estado de Mato Grosso-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de execução fiscal promovida pelo Município de Nova 

Xavantina-MT em desfavor de Adelmo Peres da Silva, pela qual se 

persegue a quantia atualizada de R$ 2.001,40 (dois mil e um real e 

quarenta centavos).

Pois bem, o Tribunal de Justiça deste Estado, buscando dar prestação 

jurisdicional mais célere, após detalhado estudo tendo por base a 

quantidade de executivos fiscais que estavam abarrotando os 

escaninhos, seus valores de execução e o gasto da máquina estatal para 

processamento e julgamento, editou, por meio da Corregedoria Geral de 

Justiça de Mato Grosso, o Provimento 13/2013 CGJ.

Referido provimento, em seu art. 1, determina que os executivos fiscais 

com valor inferior a 15 UPF-MT, que atualmente corresponde a R$ 

2.103,30 (dois mil cento e três reais e trinta centavos), devem ser 

arquivados, sem baixa na distribuição.

Considerando que a presente execução tem valor inferior ao previsto no 

Provimento, o feito deve ser remetido ao arquivo provisório, podendo ter 

regular andamento quando da emenda ou adição da CDA, em 

conformidade ao Art. 1º, parágrafos 1º, 2º e art. 5º, todos do Provimento 

13/2013 CGJ/MT, a ser feita pela Fazenda Municipal a qualquer tempo, 

enquanto não ocorrida à prescrição.

Diante do exposto, determino o arquivamento do presente feito, sem baixa 

na distribuição, conforme Provimento 13/2013 CGJ.

Intime-se a exequente.

Anote-se no Sistema Apolo que, uma vez arquivado provisoriamente e 

passados 05 (cinco) anos sem movimentação, ocorrerá a prescrição.
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Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 68225 Nr: 2926-47.2014.811.0012

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZANDONAI & GASPARI LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA MARIA LEÃO BRAUN - 

OAB:18025-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de execução fiscal promovida pelo Município de Nova 

Xavantina-MT em desfavor de Zandonai & Gaspari Ltda., pela qual se 

persegue a quantia atualizada de R$ 1462,75 (um mil quatrocentos e 

sessenta e dois reais e setenta e cinco centavos).

Pois bem, o Tribunal de Justiça deste Estado, buscando dar prestação 

jurisdicional mais célere, após detalhado estudo tendo por base a 

quantidade de executivos fiscais que estavam abarrotando os 

escaninhos, seus valores de execução e o gasto da máquina estatal para 

processamento e julgamento, editou, por meio da Corregedoria Geral de 

Justiça de Mato Grosso, o Provimento 13/2013 CGJ.

Referido provimento, em seu art. 1, determina que os executivos fiscais 

com valor inferior a 15 UPF-MT, que atualmente corresponde a R$ 

2.103,30 (dois mil cento e três reais e trinta centavos), devem ser 

arquivados, sem baixa na distribuição.

Considerando que a presente execução tem valor inferior ao previsto no 

Provimento, o feito deve ser remetido ao arquivo provisório, podendo ter 

regular andamento quando da emenda ou adição da CDA, em 

conformidade ao Art. 1º, parágrafos 1º, 2º e art. 5º, todos do Provimento 

13/2013 CGJ/MT, a ser feita pela Fazenda Municipal a qualquer tempo, 

enquanto não ocorrida à prescrição.

Diante do exposto, determino o arquivamento do presente feito, sem baixa 

na distribuição, conforme Provimento 13/2013 CGJ.

Intime-se a exequente.

Anote-se no Sistema Apolo que, uma vez arquivado provisoriamente e 

passados 05 (cinco) anos sem movimentação, ocorrerá a prescrição.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 36597 Nr: 150-79.2011.811.0012

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILSON ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA GARCIA TOLEDO - 

OAB:'''''''''''''''

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de execução fiscal promovida pelo Município de Nova 

Xavantina-MT em desfavor de Gilson Alves da Silva., pela qual se 

persegue a quantia atualizada de R$ 786,80 (setecentos e oitenta e seis 

reais e oitenta centavos).

Pois bem, o Tribunal de Justiça deste Estado, buscando dar prestação 

jurisdicional mais célere, após detalhado estudo tendo por base a 

quantidade de executivos fiscais que estavam abarrotando os 

escaninhos, seus valores de execução e o gasto da máquina estatal para 

processamento e julgamento, editou, por meio da Corregedoria Geral de 

Justiça de Mato Grosso, o Provimento 13/2013 CGJ.

Referido provimento, em seu art. 1, determina que os executivos fiscais 

com valor inferior a 15 UPF-MT, que atualmente corresponde a R$ 

2.103,30 (dois mil cento e três reais e trinta centavos), devem ser 

arquivados, sem baixa na distribuição.

Considerando que a presente execução tem valor inferior ao previsto no 

Provimento, o feito deve ser remetido ao arquivo provisório, podendo ter 

regular andamento quando da emenda ou adição da CDA, em 

conformidade ao Art. 1º, parágrafos 1º, 2º e art. 5º, todos do Provimento 

13/2013 CGJ/MT, a ser feita pela Fazenda Municipal a qualquer tempo, 

enquanto não ocorrida à prescrição.

Diante do exposto, determino o arquivamento do presente feito, sem baixa 

na distribuição, conforme Provimento 13/2013 CGJ.

Intime-se a exequente.

Anote-se no Sistema Apolo que, uma vez arquivado provisoriamente e 

passados 05 (cinco) anos sem movimentação, ocorrerá a prescrição.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 27892 Nr: 2339-35.2008.811.0012

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F. M. F. PIRES, FÁBIO MARTINS FERREIRA 

PIRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Indefiro o pedido de fl. 128, eis que tais medidas já foram realizadas 

anteriormente: RENAJUD às fls. 93 e INFOJUD às fls. 97.

Ademais, trata-se o presente feito de execução em que não foram 

encontrados bens para serem penhorados.

O art. 921, inciso III, § 1º e 2º, do CPC dispõe que:

 Art. 921. Suspende-se a execução:

III - quando o executado não possuir bens penhoráveis;

§ 1o Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 

1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.

§ 2o Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o 

executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o 

arquivamento dos autos.

Com tais considerações, ressaltando a possibilidade do processo retornar 

ao seu curso a qualquer momento antes da prescrição, determino a 

suspensão do processo pelo prazo máximo de um ano.

Ultrapassado o lapso temporal acima (um ano) sem manifestação, ordeno 

o arquivamento provisório do feito.

Transcorridos cinco anos do arquivamento, desarquive-se e intime-se a 

parte exequente para manifestação, em 05 (cinco) dias, quanto à 

prescrição intercorrente.

Após, conclusos.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 29789 Nr: 282-10.2009.811.0012

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AFPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APGL, PCDP, MDP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO VILELA GIOMETTI - 

OAB:10.911-B/MT

 istos.

Indefiro o pedido de fl. 155, eis que tal medida já foi realizada 

anteriormente: INFOJUD às fls. 80/107.

Ademais, trata-se o presente feito de execução fiscal em que não foram 

encontrados bens para serem penhorados.

O art. 921, inciso III, § 1º e 2º, do CPC dispõe que:

 Art. 921. Suspende-se a execução:

III - quando o executado não possuir bens penhoráveis;

§ 1o Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 

1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.

§ 2o Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o 

executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o 

arquivamento dos autos.

Com tais considerações, ressaltando a possibilidade do processo retornar 

ao seu curso a qualquer momento antes da prescrição, determino a 

suspensão do processo pelo prazo máximo de um ano.

Ultrapassado o lapso temporal acima (um ano) sem manifestação, ordeno 

o arquivamento provisório do feito.

Transcorridos cinco anos do arquivamento, desarquive-se e intime-se a 

parte exequente para manifestação, em 05 (cinco) dias, quanto à 

prescrição intercorrente.

Após, conclusos.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 37027 Nr: 586-38.2011.811.0012

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SENA MARQUES & MARQUES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA GARCIA TOLEDO - 

OAB:'''''''''''''''

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Vistos.

Trata-se de execução fiscal promovida pelo Município de Nova 

Xavantina-MT em desfavor de Sena Marques & Marques Ltda., pela qual 

se persegue a quantia atualizada de R$ 894,19 (oitocentos e noventa e 

quatro reais e dezenove centavos).

Pois bem, o Tribunal de Justiça deste Estado, buscando dar prestação 

jurisdicional mais célere, após detalhado estudo tendo por base a 

quantidade de executivos fiscais que estavam abarrotando os 

escaninhos, seus valores de execução e o gasto da máquina estatal para 

processamento e julgamento, editou, por meio da Corregedoria Geral de 

Justiça de Mato Grosso, o Provimento 13/2013 CGJ.

Referido provimento, em seu art. 1, determina que os executivos fiscais 

com valor inferior a 15 UPF-MT, que atualmente corresponde a R$ 

2.103,30 (dois mil cento e três reais e trinta centavos), devem ser 

arquivados, sem baixa na distribuição.

Considerando que a presente execução tem valor inferior ao previsto no 

Provimento, o feito deve ser remetido ao arquivo provisório, podendo ter 

regular andamento quando da emenda ou adição da CDA, em 

conformidade ao Art. 1º, parágrafos 1º, 2º e art. 5º, todos do Provimento 

13/2013 CGJ/MT, a ser feita pela Fazenda Municipal a qualquer tempo, 

enquanto não ocorrida à prescrição.

Diante do exposto, determino o arquivamento do presente feito, sem baixa 

na distribuição, conforme Provimento 13/2013 CGJ.

Intime-se a exequente.

Anote-se no Sistema Apolo que, uma vez arquivado provisoriamente e 

passados 05 (cinco) anos sem movimentação, ocorrerá a prescrição.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 39416 Nr: 250-97.2012.811.0012

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO POSTO CACHOEIRA LTDA, SAME ALI 

MERHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Indefiro o pedido de fl. 212, eis que tal medida já foi realizada 

anteriormente: RENAJUD às fls. 96/101.

Ademais, trata-se o presente feito de execução em que não foram 

encontrados bens para serem penhorados.

O art. 921, inciso III, § 1º e 2º, do CPC dispõe que:

 Art. 921. Suspende-se a execução:

III - quando o executado não possuir bens penhoráveis;

§ 1o Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 

1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.

§ 2o Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o 

executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o 

arquivamento dos autos.

Com tais considerações, ressaltando a possibilidade do processo retornar 

ao seu curso a qualquer momento antes da prescrição, determino a 

suspensão do processo pelo prazo máximo de um ano.

Ultrapassado o lapso temporal acima (um ano) sem manifestação, ordeno 

o arquivamento provisório do feito.

Transcorridos cinco anos do arquivamento, desarquive-se e intime-se a 

parte exequente para manifestação, em 05 (cinco) dias, quanto à 

prescrição intercorrente.

Após, conclusos.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 35399 Nr: 1472-71.2010.811.0012

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BOSCO PIRES DA SILVA, SIDERCINA 

MOREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT, SERGIO ROBERTO ROCHA RENZ - OAB:3924/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO TSUTOMU 

YAMAMOTO JUNIOR - OAB:15215/MT

 Vistos.

Indefiro o pedido de fl. 116, eis que esta medida já foi realizada 

anteriormente: RENAJUD às fls. 90/91.

Ademais, trata-se o presente feito de execução em que não foram 

encontrados bens para serem penhorados.

O art. 921, inciso III, § 1º e 2º, do CPC dispõe que:

 Art. 921. Suspende-se a execução:

III - quando o executado não possuir bens penhoráveis;

§ 1o Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 

1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.

§ 2o Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o 

executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o 

arquivamento dos autos.

Com tais considerações, ressaltando a possibilidade do processo retornar 

ao seu curso a qualquer momento antes da prescrição, determino a 

suspensão do processo pelo prazo máximo de um ano.

Ultrapassado o lapso temporal acima (um ano) sem manifestação, ordeno 

o arquivamento provisório do feito.

Transcorridos cinco anos do arquivamento, desarquive-se e intime-se a 

parte exequente para manifestação, em 05 (cinco) dias, quanto à 

prescrição.

Após, conclusos.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 29344 Nr: 3785-73.2008.811.0012

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDA LEAL E SILVA MOTOS-ME, 

FERNANDA LEAL E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a informação constante na petição de fls. 119/120, em que 

a parte executada menciona sua adesão ao programa especial de 

regularização tributária – REFIS, suspendo o presente feito e, por 

consequência, o leilão judicial anteriormente designado, nos moldes do 

Decreto nº 3.431, de 24 de abril de 2000.

INTIME-SE a parte exequente, com envio dos autos, para manifestar sobre 

a petição e documentos de fls. 119/120, informando este juízo se houve 

homologação do parcelamento.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 39284 Nr: 117-55.2012.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELISMAR MORAES DA SILVA BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA - MT, 

MUNICIPIO DE BARRA DO GARÇAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANDE ALVES DINIZ - 

OAB:10.927/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNA GARCIA TOLEDO - 

OAB:''''''''''''''', ONILDO BELTRÃO LOPES - OAB:2.770

 Vistos.

 Intime-se a parte autora e o Município de Barra do Garças-MT para, 

querendo, se manifestarem sobre os documentos de fls. 400/490.

 No mais, certifique-se quanto á juntada do resultado do exame 

anatomopatológico, tal como determinado em fl. 391v°

 Às providências.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 108048 Nr: 2842-82.2015.811.0021

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIOMAR PIMENTA, SILVANI ALVES PIMENTA DA 

SILVA, ESPÓLIO DE ADRIANA ALVES PIMENTA, ANTONIO PAULA DA 

SILVA, JURACI PIMENTA, BEATRIZ DE SOUSA NUNES PIMENTA, ORCENI 

MARIA DE JESUS PIMENTA, CLAUDINEI ALVES PIMENTA, ELIANE BATISTA 

DE MOURA PIMENTA, MARCOS EDUARDO ALVES CARVALHO, RODRIGO 

ALVES CARVALHO, ELAINE ALVES RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ADELINO ALVES PIMENTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RENATO DE MORAES - 

OAB:13330-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo o processo no estado em que se encontra.

Aguarde-se em Cartório o prazo de 30 (trinta) dias a manifestação da 

parte interessada.

Após, intime-se a parte requerente, pessoalmente e via DJe, para dar 

prosseguimento ao feito, requerendo o que for de direito em 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção por abandono.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 67835 Nr: 2657-08.2014.811.0012

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ ERONES DE SENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HESHAN ABDEL MAGID

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YOUSSEF ELIAS EL MAROUNI - 

OAB:22960/B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação de Usucapião extraordinária proposta por Luiz Erones 

de Sena em face de Heshan Abdel Magid, ambos qualificados.

A petição inicial foi instruída com os documentos de fls. 02/31.

À fl. 32, foi proferida decisão determinando a citação do requerido via 

editalícia, tendo sido deferidos os benefícios da justiça gratuita à 

requerente.

O edital de citação foi expedido no dia 13 de abril de 2015 (fl. 33).

Após a prática de vários atos processuais, foi proferida decisão para 

análise da validade da citação por edital do requerido nos primeiros atos 

do presente feito.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relato. Fundamento e decido.

Analisados os autos, constato assistir razão à Defensoria Pública.

A citação da parte requerida por edital ocorreu logo no início do processo, 

sem qualquer tentativa prévia de citação por correio ou mandado, bem 

como emprego de diligências indispensáveis à localização de seus 

paradeiros.

Ante o exposto, acolho a preliminar arguida e declaro nula a citação do 

requerido Heshan Abdel Magid, por edital, haja vista que realizada em 

afronta à legislação pertinente (art. 256 do CPC).

Intime-se a requerente para, em 10 (dez) dias, apresentar endereço 

atualizado da parte requerida ou comprovar impossibilidade de fazê-lo por 

meio da juntada aos autos de diligências negativas que tenha realizado.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 108044 Nr: 33-87.2017.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TSO, IDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROYTTMEN PIRES DA 

SILVA - OAB:111810/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que registrei o presente feito sob o procedimento n. 212944.

Certifico ainda que agendei o Ato Solene de Conciliação/mediação para o 

dia 05/02/2019 às 09h30min(MT).

Por fim, conforme o Enunciado do FONEMAT / CNJ n. 27, remeto os autos 

a escrivania para o ato de INTIMAÇÃO/CITAÇÃO e demais procedimentos 

de praxe.

 Rogéria Borges Ferreira

Gestora Judiciária - CEJUSC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64718 Nr: 211-32.2014.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBSON DE CASTRO ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ANTONIO DE LIMA, JOSÉ ANSELMO 

VINHAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATRICE PEREIRA DA SILVA - 

OAB:9641-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIÃO CARLOS TOLEDO 

- OAB:13217

 Intimação da parte autora para retirar e providenciar a distribuição da 

carta precatória expedida nos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 96523 Nr: 6544-92.2017.811.0012

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RPDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELOI CONTINI - OAB:35912

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO AURELIO MESTRE 

MEDEIROS - OAB:15.401, PAULA NUNES DE OLIVEIRA - OAB:23506

 Vistos.

Ref. 35: defiro o pedido. Intime-se a parte para que em 5 dias indique a 

localização do bem, sob pena de restar frustada a medida pugnada.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thiago Cordero Pivotto

 Cod. Proc.: 63896 Nr: 2636-66.2013.811.0012

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAVS, MDGLDSV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBVS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RHANDELL BENDIM LOUZADA 

- OAB:9266

 Vistos, etc.

I. Cite-se o executado, por edital, com prazo dilatório de 30 (trinta) dias – 

art. 256, inciso II do CPC, para pagamento do débito.

 II. Ultrapassado o referido lapso temporal sem manifestação, dê-se vistas 

a parte autora, para dar prosseguimento no feito.

 II. Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 38758 Nr: 2302-03.2011.811.0012

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON BORGES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de executivo fiscal em que não foram encontrados bens para 

serem penhorados e/ou localizada a parte executada para 
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prosseguimento do feito.

Pois bem, tal situação se molda à hipótese abstrata do artigo 40 da Lei 

6830/80, que dispõe:

 “Art. 40. O juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for 

localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a 

penhora e, nesses casos, não ocorrerá o prazo da prescrição”.

 Nesse sentido, também o enunciado 314 da súmula do STJ: “Em execução 

fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um 

ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente”.

 Com tais considerações, ressaltando a possibilidade do processo 

retornar ao seu curso a qualquer momento antes da prescrição, determino 

a suspensão do processo pelo prazo máximo de um ano.

Seguindo a trilha jurídica prevista em nosso ordenamento jurídico, 

ultrapassado o lapso temporal acima (um ano) sem manifestação, ordeno 

o arquivamento do feito, nos moldes do §2º do art. 40 da Lei 6830/80.

Transcorridos cinco anos do arquivamento, desarquive-se e intime-se a 

parte exequente para manifestação, em 30 dias, quanto à prescrição.

Após, conclusos.

 Intime-se a exequente da decisão ora proferida.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 29116 Nr: 3533-70.2008.811.0012

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSTRUTORA CASTELO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IFC - INTERNACIONAL FOOD COMPANY 

INDUSTRIA DE ALIMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO CESAR DE TOLEDO 

RIBEIRO - OAB:2.311-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE WESLEY DE ABREU - 

OAB:270943/SP

 Intimação do executado para pagar as custas finais no valor de R$ 

4.069,30.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 66732 Nr: 1821-35.2014.811.0012

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DORIVAL BARROS DE CARVALHO, LEILA PEREIRA DA 

COSTA MATOS, REGILENE FERREIRA DA SILVA, MARIA FERREIRA DE 

SOUZA, MARIA ROSA BARBOSA DA SILVA, NEUZA TEREBINTO 

FIORENTIN, SUELI DE FATIMA RIBEIRO DA SILVA OLIVEIRA, TEREZINHA 

CERQUEIRA DE CARVALHO, SHIRLEY VITORINO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDINETE APARECIDA JUSTEN, MUNICÍPIO 

DE NOVA XAVANTINA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉBORA SUZANA RAMOS DE 

MORAES ARMANDO - OAB:15874

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DÉBORA SUZANA RAMOS DE 

MORAES ARMANDO - OAB:15874, MAURÍCIO MAGALHÃES FARIA 

JUNIOR - OAB:MT/9839

 Intimação das partes para, no prazo legal, se manifestar acerca da da 

proposta dos honorários juntada aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 33776 Nr: 3144-51.2009.811.0012

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DO ARAGUAIA - 

SICREDI ARAGUAIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARISLEI ROSA BATISTA, FERNANDO JOSÉ 

CARVALHO TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:12.809 MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, se manifestar acerca dos 

ARs juntados aos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 585 Nr: 198-58.1999.811.0012

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, ALFREDO AUGUSTO TEODORO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEMI AUGUSTO ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NEMIAS BATISTA PEREIRA - 

OAB:4.544-B/MT, TARCISIO VALERIANO DOS PASSOS - OAB:2.895/MT

 Intimação da parte ré para ciência do ofício juntado aos autos às fls. 182.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63896 Nr: 2636-66.2013.811.0012

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAVS, MDGLDSV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBVS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RHANDELL BENDIM LOUZADA 

- OAB:9266

 Intime-se a parte executada para no prazo de 10 (dez)dias, manifestar-se 

sobre o pedido de desistência formulado à fl.201-v.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000061-92.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

MONICA MACEDO SOBRINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSE CANDINI OAB - MT0008036A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO(A))

 

C E R T I D Ã O Observa-se que a parte reclamada apresentou recurso, o 

qual é tempestivo e encontra-se devidamente preparado (Ids. 14765736, 

14786265 e 14786273). Intime-se a recorrida para que ofereça 

contrarrazões recursais, no prazo de 10 (dez) dias. Decorrido o prazo, 

remetam-se os autos conclusos para apreciação do MM. Juiz. O referido é 

verdade e dou fé. Nova Xavantina / MT, 11 de dezembro de 2018 Ronaldo 

Gonçalves da Silva Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000151-03.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA DA CRUZ SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATRICE PEREIRA DA SILVA GOMES OAB - MT0009641A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO OAB - MG0096864A 

(ADVOGADO(A))

 

C E R T I D Ã O CERTIFICO que, em cumprimento ao despacho do MM. Juiz, 

designo audiência de conciliação para o dia 26 de fevereiro de 2019, às 

09h40min (MT). Intime-se as partes, nas pessoas de seus respectivos 

advogados, os quais deverão comunicar seus clientes para 

comparecimento em audiência. Ficando a parte autora advertida que o seu 

não comparecimento acarretará na extinção do feito e condenação no 

pagamento das custas processuais. O não comparecimento do reclamado 

acarretará na decretação de sua revelia. O referido é verdade e dou fé. 

Nova Xavantina-MT, 11 de dezembro de 2018. Marinalda Viana Queiroz 

Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000151-03.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA DA CRUZ SOUZA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

KATRICE PEREIRA DA SILVA GOMES OAB - MT0009641A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO OAB - MG0096864A 

(ADVOGADO(A))

 

C E R T I D Ã O CERTIFICO que, em cumprimento ao despacho do MM. Juiz, 

designo audiência de conciliação para o dia 26 de fevereiro de 2019, às 

09h40min (MT). Intime-se as partes, nas pessoas de seus respectivos 

advogados, os quais deverão comunicar seus clientes para 

comparecimento em audiência. Ficando a parte autora advertida que o seu 

não comparecimento acarretará na extinção do feito e condenação no 

pagamento das custas processuais. O não comparecimento do reclamado 

acarretará na decretação de sua revelia. O referido é verdade e dou fé. 

Nova Xavantina-MT, 11 de dezembro de 2018. Marinalda Viana Queiroz 

Técnica Judiciária

Comarca de Paranatinga

Diretoria do Fórum

Portaria

 PORTARIA N.º 63/2018-CA

 O Excelentíssimo Senhor Dr. EVINER VALÉRIO, Juiz de Direito e Diretor do 

Foro da Comarca de Paranatinga, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais,

 CONSIDERANDO o disposto na Portaria nº 682/2016/PRES, DE 

02/12/2016, sobre a documentação necessária ao procedimento de 

nomeação, designação e desligamento no âmbito do Poder Judiciário do 

Estado de Mato Grosso.

 CONSIDERANDO: Que o Gestora Judiciária Substituta da Secretaria da 

Segunda Vara, servidora Zélia Alves Bispo da Silva, mat. 4127, estará 

usufruindo 30 (trinta) dias de férias no período de 10/12/2018 a 

08/01/2019.

R E S O L V E:

I – DESIGNAR a Servidora JENNYFFER FIDELIS CARDOSO, matrícula 

36666, Analista Judiciária, para desempenhar a função de Gestora 

Judiciária na Secretaria da Primeira Vara da Comarca de Paranatinga, por 

30(trinta) dias, no período de 10/12/2018 a 08/01/2019, durante o 

afastamento da Gestora Judiciária Substituta Zélia Alves Bispo da Silva, 

mat. 4127.

 Publique-se. Cumpra-se.

 Paranatinga - MT, 10 de dezembro de 2018

 EVINER VALÉRIO

 Juiz de Direito Diretor do Foro

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 82295 Nr: 3478-08.2017.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Celia Lopes da Silva, Evandro de Oliveira Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ary da Costa Campos - 

OAB:16944-B, DORVALINO GLERIAN - OAB:18906

 Vistos.

I – Recebo o recurso de apelação tempestivamente interposto em seus 

efeitos legais, nos termos do artigo 600, do Código de Processo Penal.

II – INTIME-SE o apelante para, no prazo legal, apresentar as razões 

recursais.

III – Acostada às razões recursais, dê-se vista ao Ministério Público 

Estadual, para oferecimento das contrarrazões, no prazo legal.

IV – Por fim, decorrido o prazo, com ou sem a apresentação das 

contrarrazões, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado do Mato Grosso, com nossas homenagens, independentemente de 

nova determinação, para apreciação do recurso interposto.

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 32215 Nr: 458-82.2012.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AdMC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRENNO DE PAULA 

MILHOMEM - OAB:17720/O, Jair Demétrio - OAB:15.904/MT, Joel 

Cardoso de Souza - OAB:19.303-O/MT, Juliano Pereira Nunes Filho 

- OAB:21015/O, Peterson Veiga Campos - OAB:17.203, Rafael 

Gomes de Campos - OAB:22088/0MT, Thais Veiga de Campos - 

OAB:23859/MT, Tiago Augusto Lino Corrêa da Costa - OAB:13.633

 Vistos.

Visto que o áudio da audiência de instrução realizada nestes autos 

encontra-se inaudível, designo audiência para o dia 28/01/2019, às 16:00 

horas, com a finalidade da oitiva das testemunhas GISELE DA SILVA 

BORGES, VANILDA DOS SANTOS PAIVA, LEONIR FELISBINO 

GONÇALVES MORBECK e ANTÔNIA APARECIDA DE SOUZA DA SILVA.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 56902 Nr: 2379-08.2014.811.0044

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vilson José Vian

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eduardo Alves de Andrade

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ila de Castilho Varjão - 

OAB:9 .972 /MT,  Jo icy lene Ruf ina  S i lva  Guimarães  - 

OAB:15.873-A/MT, Paulo Clécio Ferlin - OAB:12564/MT, Rosmeri 

Valduga - OAB:11550/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Bosco dos Santos - 

OAB:19408-O/MT, Marcelo Pìloto Maciel - OAB:8222/MT, Welton 

Esteves - OAB:11924/MT

 Vistos, etc.

Considerando que o edital de leilão de fl. 194/195 foi encaminhado com 

data de 19/12/2017, ou seja, com data defasada, sendo que os leiloeiros 

são responsáveis pela confecção dos editais de leilão, atualização de 

valores e juntada nos autos, e posteriormente, foi detectado o erro 

material e com a devida retificação às fls. 213/214 já datado em 

04/12/2018, não houve tempo hábil para a publicação do edital pela 

Secretaria deste Juízo para a ocorrência do leilão em 11/12/2018, tanto 

que o edital sequer foi devidamente assinado pelo gestor de secretaria 

para tal finalidade, conforme certificado à fl. 215.

Desta feita, DETERMINO A SUSPENSÃO DO REFERIDO LEILÃO para que 

seja realizado em data a ser designada em momento posterior, devendo se 

atentar para as peculiaridades do procedimento, a fim de se evitar 

nulidade.

Quanto à petição de fls. 199/202, CHAMO O FEITO A ORDEM e 

DETERMINO seja cadastrado os advogados que subscrevem a presente 

no Sistema Apolo, devolvendo-lhes o prazo recursal a partir da decisão 

proferida às fls. 183/184.

Prestem informações atualizadas ao Juízo Deprecante.

Intimem-se.

Cumpra-se.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51172 Nr: 361-48.2013.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Arlete Fatima Rauber
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marinho Pereira de Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carine Minuzi - OAB:14631/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, para os devidos fins, que nesta data, foi solicitado via 

telefone a devolução destes autos à Advogada Carine Minuzzi, tendo em 

vista que se encontra com carga há mais de 30 (trinta) dias, sendo que a 

referida advogada se comprometeu a devolvê-lo no dia 18/12/2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 70668 Nr: 1870-09.2016.811.0044

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tiago Silva Lacerda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônio Silveira Guimarães 

Júnior - OAB:15.694/MT, Thelma Aparecida Garcia Guimarães - 

OAB:3402-B/MT

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimado o 

advogado da parte ré para, no prazo legal, manfiestar-se acerca do 

cálculo de pena.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010570-03.2014.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FERREIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PETERSON VEIGA CAMPOS OAB - MT0017203A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAIMUNDO SALUSTIANO DA SILVA - ME (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 - CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) advogado(a) da 

parte exequente, para manifestar-se sobre o resultado da tentativa de 

bloqueio via bacenjud juntada no ID 17006169, bem como para requerer o 

que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Comarca de Peixoto de Azevedo

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000006-11.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIO ANTONIO RIBEIRO FRAGA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA CLAUDIA SILVA POLICARPO OAB - MT20841/O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, 

PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 CARTA DE INTIMAÇÃO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO EVANDRO 

JUAREZ RODRIGUES PROCESSO n. 1000006-11.2018.8.11.0023 Valor da 

causa: R$ 5.500,00 ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PETIÇÃO (241) POLO ATIVO: Nome: 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Endereço: 

REDE CEMAT, 184, RUA VEREADOR JOÃO BARBOSA CARAMURU 184, 

BANDEIRANTES, CUIABÁ - MT - CEP: 78010-900 POLO PASSIVO: Nome: 

FLAVIO ANTONIO RIBEIRO FRAGA Endereço: avenida pastor geronimo 

ferreira borges, 109, nova esperança, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 

78530-000 Senhor(a): REQUERIDO: FLAVIO ANTONIO RIBEIRO FRAGA A 

presente carta, referente ao processo acima identificado, tem por 

finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, no prazo de 15 (quinze) dias, 

pagar o débito, com os acréscimos legais e custas processuais, se 

houver, sob pena de penhora, ADVERTINDO-O que, transcorrido o prazo 

acima mencionado sem o pagamento voluntário, o débito será acrescido 

de multa e honorários advocatícios, ambos em 10% (dez por cento) sobre 

o valor corrigido, conforme despacho, petição e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

documento (art. 523 de seguintes do CPC). SENTENÇA: VALOR DO 

DÉBITO: Valor R$ ____ (Extenso). ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo é 

contado da juntada aos autos do aviso de recebimento (AR). 2. Não 

efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, será expedido, desde 

logo, mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de 

expropriação (Art. 523 §3º, CPC). PEIXOTO DE AZEVEDO, 11 de 

dezembro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Comarca de Pontes e Lacerda

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 102/2018-CNPar

O Doutor Cláudio Deodato Rodrigues Pereira, Juiz de Direito e Diretor do 

Foro da Comarca de Pontes e Lacerda, Estado de Mato Grosso, e uso de 

suas atribuições, no uso de suas atribuições legais,

 CONSIDERANDO a decisão proferida nos expedientes CIA 

0728337-09.2018.8.11.0013, CIA 0728335-39.2018.8.11.0013, CIA 

0725365-66.2018.8.11.0013, CIA 0725378-65.2018.8.11.0013 e CIA 

0725358-74.2018.8.11.0013;

 CONSIDERANDO a necessidade de apuração de possíveis faltas 

disciplinares (art. 143, I, III, e IV, e art. 144, XV, da Lei Complementar 

Estadual nº 04/1990; art. 4º, I, II, e XVII, da Lei Complementar Estadual 

112/2002; art. 655, III, da CNGC/TJMT) do servidor ALEXANDRE BANIS, 

matrícula nº 30568;

 RESOLVE:

I - Instaurar Procedimento Administrativo Disciplinar em desfavor de 

Alexandre Banis, oficial de justiça, matrícula 30568.

II - Nomear para integrarem a comissão processante, como titulares, os 

servidores Lígia Magna Silva e Machado dos Reis, analista judiciário, mat. 

9895, Tatiane Ribeiro de Matos, distribuidora, contadora e partidora, mat. 

26094, e Cristiano Ribeiro de Matos, oficial de justiça, mat. 27096.

III - Designar os servidores Airton Bottari, técnico judiciário, mat. 7009, 

Taciana José da Silva, analista judiciário, mat. 8883, e Elias Mendes 

Coelho, técnico judiciário, mat. 2736, como suplentes, nesta ordem.

IV - Nomear a servidora Lígia Magna Silva e Machado dos Reis, analista 

judiciário, mat. 9895, como Presidente da Comissão Processante.
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V - Determinar a distribuição do Procedimento Administrativo Disciplinar no 

sistema Apolo, juntando-se a presente portaria e os documentos que 

compõem os expedientes CIA 0728337-09.2018.8.11.0013, CIA 

0728335-39.2018.8.11.0013, CIA 0725365-66.2018.8.11.0013, CIA 

0725378-65.2018.8.11.0013 e CIA 0725358-74.2018.8.11.0013.

VI - Determinar a juntada ao processo da Ficha Funcional do servidor e 

certidão sobre processos disciplinares a que ele responde ou já tenha 

respondido.

 VII - Determinar seja dada ciência à Corregedoria-Geral da Justiça e à 

Coordenadoria de Recursos Humanos, nos termos do art. 30 do 

Provimento nº 05/2008/CM, com o envio de cópia desta portaria e dos 

d o c u m e n t o s  q u e  c o m p õ e m  o s  e x p e d i e n t e s  C I A 

0728337-09.2018.8.11.0013, CIA 0728335-39.2018.8.11.0013, CIA 

0725365-66.2018.8.11.0013, CIA 0725378-65.2018.8.11.0013 e CIA 

0725358-74.2018.8.11.0013.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Pontes e Lacerda, 21 de novembro de 2018

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito e Diretor do Foro

PORTARIA N. 103/2018-CNPar

O Doutor Cláudio Deodato Rodrigues Pereira, Juiz de Direito e Diretor do 

Foro da Comarca de Pontes e Lacerda, Estado de Mato Grosso, e uso de 

suas atribuições, no uso de suas atribuições legais,

 CONSIDERANDO a decisão proferida no expediente CIA 

0729754-94.2018.8.11.0013;

CONSIDERANDO a necessidade de apuração de possíveis faltas 

disciplinares (art. 143, I, III, e IV, e art. 144, XV, da Lei Complementar 

Estadual nº 04/1990; art. 4º, XVII, da Lei Complementar Estadual 112/2002; 

art. 299 do Código Penal) do servidor ALEXANDRE BANIS, matrícula nº 

30568;

 RESOLVE:

I - Instaurar Procedimento Administrativo Disciplinar em desfavor de 

Alexandre Banis, oficial de justiça, matrícula 30568.

II - Nomear para integrarem a comissão processante, como titulares, os 

servidores Lígia Magna Silva e Machado dos Reis, analista judiciário, mat. 

9895, Tatiane Ribeiro de Matos, distribuidora, contadora e partidora, mat. 

26094, e Cristiano Ribeiro de Matos, oficial de justiça, mat. 27096.

III - Designar os servidores Airton Bottari, técnico judiciário, mat. 7009, 

Taciana José da Silva, analista judiciário, mat. 8883, e Elias Mendes 

Coelho, técnico judiciário, mat. 2736, como suplentes, nesta ordem.

IV - Nomear o servidor Cristiano Ribeiro de Matos, oficial de justiça, mat. 

27096, como Presidente da Comissão Processante.

V - Determinar a distribuição do Procedimento Administrativo Disciplinar no 

sistema Apolo, juntando-se a presente portaria e os documentos que 

compõem o expediente CIA 0729754-94.2018.8.11.0013.

VI - Determinar a juntada ao processo da Ficha Funcional do servidor e 

certidão sobre processos disciplinares a que ele responde ou já tenha 

respondido.

 VII - Determinar seja dada ciência à Corregedoria-Geral da Justiça e à 

Coordenadoria de Recursos Humanos, nos termos do art. 30 do 

Provimento nº 05/2008/CM, com o envio de cópia desta portaria e dos 

documentos que compõem o expediente CIA 0729754-94.2018.8.11.0013.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Pontes e Lacerda, 21 de novembro de 2018

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito e Diretor do Foro

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002378-60.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

EDIZETE JOSE PESCADA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERVELTE BRAGA FRANCISCO OAB - MT0008834A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Processo nº 1002378-60.2018.8.11.0013 C E R T I D Ã O Certifico para os 

fins de direito, que a contestação juntada aos autos é tempestiva, sendo 

assim, abro vista ao requerente para impugnação. Certifico, que a 

Contestação de id. n. , foi apresentada tempestivamente. , 11 de dezembro 

de 2018.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002343-03.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES MONTE VERDE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAIR BUENO LANZARIN OAB - MT0008029A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

CERTIDÃO Certifico que a contestação foi apresentada dentro do prazo 

legal. Nesse sentido, abro vista a parte autora para impugnação. Pontes e 

Lacerda/MT, 11 de dezembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002284-15.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARINA MARIA RAMOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT0011702A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 1ª 

VARA DE PONTES E LACERDA AV. - TELEFONE: (65) 32668600 Processo 

nº 1002284-15.2018.8.11.0013 C E R T I D Ã O Certifico para os fins de 

direito, que a contestação juntada aos autos é tempestiva, sendo assim, 

abro vista ao requerente para impugnação. Pontes e Lacerda, 11 de 

dezembro de 2018.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64411 Nr: 453-56.2012.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Shizue Nakashima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073-A/MT, Rafael Nevack Ribeiro - OAB:15.196/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) FABRICIO DE 

ALMEIDA TEIXEIRA, para devolução dos autos nº 453-56.2012.811.0013, 

Protocolo 64411, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 89678 Nr: 1475-81.2014.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ermano Francisco Machado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PAULO ROGÉRIO DE 

SOUZA E SILVA, para devolução dos autos nº 1475-81.2014.811.0013, 

Protocolo 89678, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 84338 Nr: 1824-21.2013.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zenaide Rumão de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 
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OAB:15073-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) FABRICIO DE 

ALMEIDA TEIXEIRA, para devolução dos autos nº 1824-21.2013.811.0013, 

Protocolo 84338, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 93851 Nr: 4853-45.2014.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Lemes dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o requerido foi intimado via carga dos autos em 12/11/2018 

para manifestar-se nos autos, tendo deixado o prazo trancorrer "in albis", 

sem apresentar manifestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 158836 Nr: 12315-48.2017.811.0013

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LINDALVA MARLENE BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Este Juízo - Pontes e Lacerda/MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGRICOLA PAES DE BARROS - 

OAB:6700

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o presente feito com o fim de intimar a parte autora para 

retirada do alvará expedido nos autos, no prazo de 10 (dez) dias.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000934-89.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA DOROTHEA DE CARVALHO DIAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRYSTIANE DA CUNHA BEZERRA OAB - MT0007709A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Processo: 1000934-89.2018.8.11.0013. AUTOR(A): 

BENEDITA DOROTHEA DE CARVALHO DIAS RÉU: INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL Vistos. BENEDITA DOROTHEA DE CARVALHO 

Aguiar propôs a presente ação de aposentadoria rural por idade contra o 

Instituto Nacional de Seguro Social, ambos qualificados nos autos, 

sustentando que se fazem presentes os requisitos fáticos e legais para 

procedência do pedido. Citado, o INSS apresentou contestação pugnando 

pela improcedência do pedido contido na inicial. Realizada audiência de 

instrução e julgamento foram ouvidas as testemunhas arroladas pelo 

autor. É o relatório. Decido. A Lei n. 8.213/91 em seu artigo 55, § 3º, prevê 

que: § 3º - A comprovação de tempo de serviço para os efeitos desta lei, 

inclusive mediante justificação administrativa ou judicial, conforme o 

disposto no art. 108, só produzirá efeito quando baseada em início de 

prova material, não sendo admitida prova exclusivamente testemunhal, 

salvo na ocorrência de motivo de força maior ou caso fortuito, conforme 

disposto no Regulamento. Nesse sentido, de que a prova unicamente 

testemunhal não é suficiente para comprovação da atividade rurícola, são 

os enunciados de súmula 27 do Tribunal Regional Federal da 1ª. Região e 

súmula 149 do Tribunal da Cidadania, vejamos: Súmula 27 do Tribunal 

Regional Federal da 1ª. Região – Não é admissível prova exclusivamente 

testemunhal para reconhecimento de tempo de exercício de atividade 

urbana e rural Súmula 149 do Tribunal da Cidadania – A prova 

exclusivamente testemunhal não basta à comprovação da atividade 

rurícola, para efeito da obtenção de benefício previdenciário. Partindo 

desses preceitos, observo que foi juntado aos autos pela parte autora 

documentos que comprovam o vinculo ruralista de autora. Esse início de 

prova material foi completado pela prova oral colhida em audiência, 

conforme se evola dos termos de oitiva. Dessa forma, restou atendido 

pela autora a comprovação do exercício de atividade rural no período 

imediatamente anterior ao requerimento do benefício, em número de meses 

idêntico à carência do referido benefício. Posto isso, restando 

preenchidos os requisitos fáticos e legais JULGO PROCEDENTE o pedido 

contido na inicial para condenar o réu a implantar a autora a aposentadoria 

rural por idade, na base de um salário mínimo mensal, retroagindo a data 

da citação, ou da data do requerimento administrativo pela autarquia ré se 

for o caso, o que faço com fulcro assente no artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil. Referido benefício deverá ser acrescido de atualização, 

remuneração do capital e compensação da mora através dos índices 

oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação da Lei 

11.960/2009, a partir da citação válida (Súmula 204, STJ), observando 

para tanto o Manual de Cálculo da Justiça Federal. Condenar o réu a pagar 

os honorários de sucumbência ao patrono do autor que fixo em 10% 

sobre o valor do débito, observando-se o entendimento da Súmula 111 do 

STJ, de que os honorários somente incidem sobre as parcelas vencidas 

até a prolação da sentença. Injustificado o reexame necessário, face ao 

valor da condenação e os demais consectários não excederem o 

montante estipulado pelo art. 496, §3º, I, do CPC. Transitado em julgado, 

proceda-se o arquivamento do feito com as cautelas de estilo. P.R.I.C. , 10 

de dezembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001412-97.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE BERNARDO FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT0011702A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Processo: 1001412-97.2018.8.11.0013. AUTOR(A): 

JOSE BERNARDO FILHO RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Vistos. JOSE BERNARDO FILHO propôs a presente ação de aposentadoria 

rural por idade contra o Instituto Nacional de Seguro Social, ambos 

qualificados nos autos, sustentando que se fazem presentes os requisitos 

fáticos e legais para procedência do pedido. Citado, o INSS apresentou 

contestação pugnando pela improcedência do pedido contido na inicial. 

Realizada audiência de instrução e julgamento foram ouvidas as 

testemunhas arroladas pelo autor. É o relatório. Decido. A Lei n. 8.213/91 

em seu artigo 55, § 3º, prevê que: § 3º - A comprovação de tempo de 

serviço para os efeitos desta lei, inclusive mediante justificação 

administrativa ou judicial, conforme o disposto no art. 108, só produzirá 

efeito quando baseada em início de prova material, não sendo admitida 

prova exclusivamente testemunhal, salvo na ocorrência de motivo de 

força maior ou caso fortuito, conforme disposto no Regulamento. Nesse 

sentido, de que a prova unicamente testemunhal não é suficiente para 

comprovação da atividade rurícola, são os enunciados de súmula 27 do 

Tribunal Regional Federal da 1ª. Região e súmula 149 do Tribunal da 

Cidadania, vejamos: Súmula 27 do Tribunal Regional Federal da 1ª. Região 

– Não é admissível prova exclusivamente testemunhal para 

reconhecimento de tempo de exercício de atividade urbana e rural Súmula 

149 do Tribunal da Cidadania – A prova exclusivamente testemunhal não 

basta à comprovação da atividade rurícola, para efeito da obtenção de 

benefício previdenciário. Partindo desses preceitos, observo que foi 

juntado aos autos pela parte autora documentos que comprovam o vinculo 

ruralista de autora. Esse início de prova material foi completado pela prova 

oral colhida em audiência, conforme se evola dos termos de oitiva. Dessa 

forma, restou atendido pela autora a comprovação do exercício de 

atividade rural no período imediatamente anterior ao requerimento do 

benefício, em número de meses idêntico à carência do referido benefício. 

Posto isso, restando preenchidos os requisitos fáticos e legais JULGO 

PROCEDENTE o pedido contido na inicial para condenar o réu a implantar a 

autora a aposentadoria rural por idade, na base de um salário mínimo 
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mensal, retroagindo a data da citação, ou da data do requerimento 

administrativo pela autarquia ré se for o caso, o que faço com fulcro 

assente no artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Referido benefício 

deverá ser acrescido de atualização, remuneração do capital e 

compensação da mora através dos índices oficiais de remuneração 

básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do art. 

1º-F da Lei 9.494/97, com a redação da Lei 11.960/2009, a partir da 

citação válida (Súmula 204, STJ), observando para tanto o Manual de 

Cálculo da Justiça Federal. Condenar o réu a pagar os honorários de 

sucumbência ao patrono do autor que fixo em 10% sobre o valor do 

débito, observando-se o entendimento da Súmula 111 do STJ, de que os 

honorários somente incidem sobre as parcelas vencidas até a prolação da 

sentença. Injustificado o reexame necessário, face ao valor da 

condenação e os demais consectários não excederem o montante 

estipulado pelo art. 496, §3º, I, do CPC. Transitado em julgado, proceda-se 

o arquivamento do feito com as cautelas de estilo. P.R.I.C. , 10 de 

dezembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000908-91.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETH RODRIGUES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA OAB - TO3364 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (RÉU)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Processo: 1000908-91.2018.8.11.0013. AUTOR(A): 

ELIZABETH RODRIGUES DA SILVA RÉU: INSS Vistos. ELIZABETH 

RODRIGUES DA SILVA propôs a presente ação de aposentadoria rural por 

idade contra o Instituto Nacional de Seguro Social, ambos qualificados nos 

autos, sustentando que se fazem presentes os requisitos fáticos e legais 

para procedência do pedido. Citado, o INSS apresentou contestação 

pugnando pela improcedência do pedido contido na inicial. Realizada 

audiência de instrução e julgamento foram ouvidas as testemunhas 

arroladas pelo autor. É o relatório. Decido. A Lei n. 8.213/91 em seu artigo 

55, § 3º, prevê que: § 3º - A comprovação de tempo de serviço para os 

efeitos desta lei, inclusive mediante justificação administrativa ou judicial, 

conforme o disposto no art. 108, só produzirá efeito quando baseada em 

início de prova material, não sendo admitida prova exclusivamente 

testemunhal, salvo na ocorrência de motivo de força maior ou caso 

fortuito, conforme disposto no Regulamento. Nesse sentido, de que a 

prova unicamente testemunhal não é suficiente para comprovação da 

atividade rurícola, são os enunciados de súmula 27 do Tribunal Regional 

Federal da 1ª. Região e súmula 149 do Tribunal da Cidadania, vejamos: 

Súmula 27 do Tribunal Regional Federal da 1ª. Região – Não é admissível 

prova exclusivamente testemunhal para reconhecimento de tempo de 

exercício de atividade urbana e rural Súmula 149 do Tribunal da Cidadania 

– A prova exclusivamente testemunhal não basta à comprovação da 

atividade rurícola, para efeito da obtenção de benefício previdenciário. 

Partindo desses preceitos, observo que foi juntado aos autos pela parte 

autora documentos que comprovam o vinculo ruralista de autora. Esse 

início de prova material foi completado pela prova oral colhida em 

audiência, conforme se evola dos termos de oitiva. Dessa forma, restou 

atendido pela autora a comprovação do exercício de atividade rural no 

período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, em número 

de meses idêntico à carência do referido benefício. Posto isso, restando 

preenchidos os requisitos fáticos e legais JULGO PROCEDENTE o pedido 

contido na inicial para condenar o réu a implantar a autora a aposentadoria 

rural por idade, na base de um salário mínimo mensal, retroagindo a data 

da citação, ou da data do requerimento administrativo pela autarquia ré se 

for o caso, o que faço com fulcro assente no artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil. Referido benefício deverá ser acrescido de atualização, 

remuneração do capital e compensação da mora através dos índices 

oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação da Lei 

11.960/2009, a partir da citação válida (Súmula 204, STJ), observando 

para tanto o Manual de Cálculo da Justiça Federal. Condenar o réu a pagar 

os honorários de sucumbência ao patrono do autor que fixo em 10% 

sobre o valor do débito, observando-se o entendimento da Súmula 111 do 

STJ, de que os honorários somente incidem sobre as parcelas vencidas 

até a prolação da sentença. Injustificado o reexame necessário, face ao 

valor da condenação e os demais consectários não excederem o 

montante estipulado pelo art. 496, §3º, I, do CPC. Transitado em julgado, 

proceda-se o arquivamento do feito com as cautelas de estilo. P.R.I.C. , 10 

de dezembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001170-41.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA RAMALHO PAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT0011702A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Processo: 1001170-41.2018.8.11.0013. AUTOR(A): 

MARIA RAMALHO PAES RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Vistos. MARIA RAMALHO PAES propôs a presente Ação Pensão Rural 

por Morte em face do Instituto Nacional de Seguro Social, ambos 

qualificados nos autos, sustentando que se fazem presentes os requisitos 

fáticos e legais para procedência do pedido. Citado, o INSS apresentou 

contestação pugnando pela improcedência do pedido contido na inicial. 

Realizada audiência de instrução e julgamento foram ouvidas as 

testemunhas arroladas pela Autora. Os autos vieram conclusos. É o 

relatório. Passo a fundamentar e decidir. Sustenta a parte autora em sua 

inicial que conviveu com TADEU RONAN MACHADO, sendo certo que este 

teria trabalhado em atividade rural por toda a sua vida. A autora instruiu o 

feito com os seguintes documentos: certidão de óbito e outros 

documentos. Diante disso, ante a prova documental e a testemunhal, uma 

vez que as testemunhas narraram que a autora conviveu com o falecido e 

trabalharam na atividade rural de economia familiar, assim, resta atendido 

pela autora a comprovação do exercício de atividade rural do falecido, 

bem como a relação de convivência marital. De outro norte, a Lei n. 

8.213/91 – Regime Geral de Previdência Social estabelece que a pensão 

por morte prevista em seu artigo 18, inciso II, alínea a e artigo 74 e incisos, 

é devida aos dependentes dos segurado, desde que comprovada a 

dependência. Ocorre, entretanto, que o artigo 16, inciso I e § 4º. prevê que 

no caso do cônjuge essa comprovação de dependência econômica é 

presumida, como no caso dos autos. Ainda, é de se ressaltar, conforme 

reiterada jurisprudência, que os dados constantes do registro civil de óbito 

do falecido servem como indício de prova material, vejamos: PROCESSUAL 

E PREVIDENCIÁRIO. RURAL. APOSENTADORIA POR IDADE. PROVA. 

AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 485, INCISOS V, VII E IX. A qualificação 

profissional do marido, como rurícola, estende-se à esposa, quando 

alicerçada em atos do registro civil, para efeitos de prova documental, 

complementado por testemunhas. Ação procedente.” (STJ - AR nº 830/SP 

- Rel. Min. Gilson DIPP - Publicado no DJ de 19/06/2000). No mesmo 

sentido: (REsp 261242/PR; Resp 155554/SP; Resp 111815/SP; Resp 

90698/SP; REsp 110159/SP); no mesmo sentido: STJ/ RESP 

200401718387/ DJ 14/03/2005/ Min. Laurita Vaz e STJ/AR 

200201082605/DJ 18/04/2005/Min. Paulo Galotti. Com efeito, conforme 

lição constante do voto do Ministro Vicente Leal é de se considerar que: O 

trabalho no campo tem peculiaridades próprias que devem ser 

consideradas: a natureza rudimentar da atividade rurícola, o baixo nível de 

cultura dos componentes da relação de trabalho, a ausência de uma 

adequada institucionalização do sistema rural e outras circunstâncias 

conduzem a uma realidade fática que não se pode negar: não há, em 

regra, registros da vida laboral do rurícola. Diante desse quadro, como 

exigir-se prova documental demonstrativa da prestação laboral do rurícola, 

que se inicia no alvorecer de sua sofrida existência e se prolonga até a 

sua morte? (Recurso Especial n. 218.597/SP (REG. 99.0050960-9) Dessa 

forma, repito, entendo que o início de prova material aliado a prova 

testemunhal colhida em audiência comprova a condição de trabalhador 

rural do falecido. Com efeito, deve ser aplicável ao caso o previsto no 

artigo 131, do Código de Processo Civil, que consagra como princípio o 

livre convencimento motivado do juiz, sendo certo que aliado a este temos 

o princípio in dúbio pro misero pelo qual ao estar diante de dúvida razoável 

deve ser favorecida a parte mais frágil, o que tem sido aplicado em 

questões previdenciárias, vejamos: PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO DE 
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APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO. É preciso sempre levar em 

consideração o caráter social do direito previdenciário, prestigiando, 

sempre que possível, uma interpretação pro misero, sob pena do 

hipossuficiente não ter acesso à tutela jurídica justa. Apelação provida.” 

(TRF-2ª Região - AC nº 295713/RJ - Rel. Juíza Fed. Maria Helena Cisne Cid 

- Sexta Turma, DJ de 25.05.04, p.200); No mesmo sentido: (STJ - RESP nº 

89397/PE, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, DJ de 22.11.2004, p.392) Posto 

isso, restando preenchidos os requisitos fáticos e legais JULGO 

PROCEDENTE o pedido contido na inicial para condenar o réu a implantar 

ao autor o benefício da pensão por morte, na base de um salário mínimo 

mensal, retroagindo desde a data da cessação administrativa, sendo 

066.02.2014, o que faço com fulcro assente no artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil. Referido benefício deverá ser acrescido de atualização, 

remuneração do capital e compensação da mora através dos índices 

oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação da Lei 

11.960/2009, a partir da citação válida (Súmula 204, STJ), observando 

para tanto o Manual de Cálculo da Justiça Federal. Condenar o réu a pagar 

os honorários de sucumbência ao patrono do autor que fixo em 10% 

sobre o valor do débito, observando-se o entendimento da Súmula 111 do 

STJ, de que os honorários somente incidem sobre as parcelas vencidas 

até a prolação da sentença. Injustificado o reexame necessário, face ao 

valor da condenação e os demais consectários não excederem o 

montante estipulado pelo art. 496, §3º, I, do CPC. Transitado em julgado, 

proceda-se o arquivamento do feito com as cautelas de estilo. P.R.I.C. , 10 

de dezembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001560-11.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CLEONICE ROCHA DE SOUSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT0011702A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Processo: 1001560-11.2018.8.11.0013. AUTOR(A): 

CLEONICE ROCHA DE SOUSA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos. JHONATAS SOUSA SANTOS, CAUAN SOUSA SANTOS, 

INGRIDY RAFAELA SOUZA DOS SANTOS, todos devidamente 

representados por CLEONICE ROCHA DE SOUZA, ajuizaram a presente 

Ação Pensão Rural por Morte em face do Instituto Nacional de Seguro 

Social, ambos qualificados nos autos, sustentando que se fazem 

presentes os requisitos fáticos e legais para procedência do pedido. 

Citado, o INSS apresentou contestação pugnando pela improcedência do 

pedido contido na inicial. Realizada audiência de instrução e julgamento 

foram ouvidas as testemunhas arroladas pela Autora. Os autos vieram 

conclusos. É o relatório. Passo a fundamentar e decidir. Sustenta os 

autores que são filhos e viúva do ‘de cujus’ JOSÉ XAVIER DOS SANTOS, 

falecido em 30 de dezembro 2017. A autora instruiu o feito com os 

seguintes documentos: certidão de óbito e outros documentos. Diante 

disso, ante a prova documental e a testemunhal, uma vez que as 

testemunhas narraram que a autora conviveu com o falecido, assim, resta 

atendido pela autora a comprovação do exercício de conivência marital 

com o falecido. De outro norte, a Lei n. 8.213/91 – Regime Geral de 

Previdência Social estabelece que a pensão por morte prevista em seu 

artigo 18, inciso II, alínea a e artigo 74 e incisos, é devida aos dependentes 

dos segurado, desde que comprovada a dependência. Ocorre, entretanto, 

que o artigo 16, inciso I e § 4º. prevê que no caso do cônjuge essa 

comprovação de dependência econômica é presumida, como no caso dos 

autos. Ainda, é de se ressaltar, conforme reiterada jurisprudência, que os 

dados constantes do registro civil de óbito do falecido servem como indício 

de prova material, vejamos: PROCESSUAL E PREVIDENCIÁRIO. RURAL. 

APOSENTADORIA POR IDADE. PROVA. AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 485, 

INCISOS V, VII E IX. A qualificação profissional do marido, como rurícola, 

estende-se à esposa, quando alicerçada em atos do registro civil, para 

efeitos de prova documental, complementado por testemunhas. Ação 

procedente.” (STJ - AR nº 830/SP - Rel. Min. Gilson DIPP - Publicado no DJ 

de 19/06/2000). No mesmo sentido: (REsp 261242/PR; Resp 155554/SP; 

Resp 111815/SP; Resp 90698/SP; REsp 110159/SP); no mesmo sentido: 

STJ/ RESP 200401718387/ DJ 14/03/2005/ Min. Laurita Vaz e STJ/AR 

200201082605/DJ 18/04/2005/Min. Paulo Galotti. Com efeito, conforme 

lição constante do voto do Ministro Vicente Leal é de se considerar que: O 

trabalho no campo tem peculiaridades próprias que devem ser 

consideradas: a natureza rudimentar da atividade rurícola, o baixo nível de 

cultura dos componentes da relação de trabalho, a ausência de uma 

adequada institucionalização do sistema rural e outras circunstâncias 

conduzem a uma realidade fática que não se pode negar: não há, em 

regra, registros da vida laboral do rurícola. Diante desse quadro, como 

exigir-se prova documental demonstrativa da prestação laboral do rurícola, 

que se inicia no alvorecer de sua sofrida existência e se prolonga até a 

sua morte? (Recurso Especial n. 218.597/SP (REG. 99.0050960-9) Dessa 

forma, repito, entendo que o início de prova material aliado a prova 

testemunhal colhida em audiência comprova a condição da convivência 

com o falecido. Com efeito, deve ser aplicável ao caso o previsto no artigo 

131, do Código de Processo Civil, que consagra como princípio o livre 

convencimento motivado do juiz, sendo certo que aliado a este temos o 

princípio in dúbio pro misero pelo qual ao estar diante de dúvida razoável 

deve ser favorecida a parte mais frágil, o que tem sido aplicado em 

questões previdenciárias, vejamos: PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO DE 

APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO. É preciso sempre levar em 

consideração o caráter social do direito previdenciário, prestigiando, 

sempre que possível, uma interpretação pro misero, sob pena do 

hipossuficiente não ter acesso à tutela jurídica justa. Apelação provida.” 

(TRF-2ª Região - AC nº 295713/RJ - Rel. Juíza Fed. Maria Helena Cisne Cid 

- Sexta Turma, DJ de 25.05.04, p.200); No mesmo sentido: (STJ - RESP nº 

89397/PE, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, DJ de 22.11.2004, p.392) Posto 

isso, restando preenchidos os requisitos fáticos e legais JULGO 

PROCEDENTE o pedido contido na inicial para condenar o réu a implantar 

aos autores o benefício da pensão por morte, na base de 100% dos 

salários de contribuição do ‘de cujus’ JOSÉ XAVIER DOS SANTOS, 

falecido em 30 de dezembro 2017, retroagindo desde a data do óbito, o 

que faço com fulcro assente no artigo 487, I, do Código de Processo Civil. 

Referido benefício deverá ser acrescido de atualização, remuneração do 

capital e compensação da mora através dos índices oficiais de 

remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos 

termos do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação da Lei 11.960/2009, a 

partir da citação válida (Súmula 204, STJ), observando para tanto o 

Manual de Cálculo da Justiça Federal. Condenar o réu a pagar os 

honorários de sucumbência ao patrono do autor que fixo em 10% sobre o 

valor do débito, observando-se o entendimento da Súmula 111 do STJ, de 

que os honorários somente incidem sobre as parcelas vencidas até a 

prolação da sentença. Injustificado o reexame necessário, face ao valor 

da condenação e os demais consectários não excederem o montante 

estipulado pelo art. 496, §3º, I, do CPC. Transitado em julgado, proceda-se 

o arquivamento do feito com as cautelas de estilo. P.R.I.C. , 10 de 

dezembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001530-73.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA CRUZ BARROS DE FARIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT0011702A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Processo: 1001530-73.2018.8.11.0013. AUTOR(A): 

MARIA DA CRUZ BARROS DE FARIA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos. MARIA DA CRUZ BARROS DE FARIA Aguiar 

propôs a presente ação de aposentadoria rural por idade contra o Instituto 

Nacional de Seguro Social, ambos qualificados nos autos, sustentando 

que se fazem presentes os requisitos fáticos e legais para procedência 

do pedido. Citado, o INSS apresentou contestação pugnando pela 

improcedência do pedido contido na inicial. Realizada audiência de 

instrução e julgamento foram ouvidas as testemunhas arroladas pelo 

autor. É o relatório. Decido. A Lei n. 8.213/91 em seu artigo 55, § 3º, prevê 

que: § 3º - A comprovação de tempo de serviço para os efeitos desta lei, 

inclusive mediante justificação administrativa ou judicial, conforme o 

disposto no art. 108, só produzirá efeito quando baseada em início de 
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prova material, não sendo admitida prova exclusivamente testemunhal, 

salvo na ocorrência de motivo de força maior ou caso fortuito, conforme 

disposto no Regulamento. Nesse sentido, de que a prova unicamente 

testemunhal não é suficiente para comprovação da atividade rurícola, são 

os enunciados de súmula 27 do Tribunal Regional Federal da 1ª. Região e 

súmula 149 do Tribunal da Cidadania, vejamos: Súmula 27 do Tribunal 

Regional Federal da 1ª. Região – Não é admissível prova exclusivamente 

testemunhal para reconhecimento de tempo de exercício de atividade 

urbana e rural Súmula 149 do Tribunal da Cidadania – A prova 

exclusivamente testemunhal não basta à comprovação da atividade 

rurícola, para efeito da obtenção de benefício previdenciário. Partindo 

desses preceitos, observo que foi juntado aos autos pela parte autora 

documentos que comprovam o vinculo ruralista de autora. Esse início de 

prova material foi completado pela prova oral colhida em audiência, 

conforme se evola dos termos de oitiva. Dessa forma, restou atendido 

pela autora a comprovação do exercício de atividade rural no período 

imediatamente anterior ao requerimento do benefício, em número de meses 

idêntico à carência do referido benefício. Posto isso, restando 

preenchidos os requisitos fáticos e legais JULGO PROCEDENTE o pedido 

contido na inicial para condenar o réu a implantar a autora a aposentadoria 

rural por idade, na base de um salário mínimo mensal, retroagindo a data 

da citação, ou da data do requerimento administrativo pela autarquia ré se 

for o caso, o que faço com fulcro assente no artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil. Referido benefício deverá ser acrescido de atualização, 

remuneração do capital e compensação da mora através dos índices 

oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação da Lei 

11.960/2009, a partir da citação válida (Súmula 204, STJ), observando 

para tanto o Manual de Cálculo da Justiça Federal. Condenar o réu a pagar 

os honorários de sucumbência ao patrono do autor que fixo em 10% 

sobre o valor do débito, observando-se o entendimento da Súmula 111 do 

STJ, de que os honorários somente incidem sobre as parcelas vencidas 

até a prolação da sentença. Injustificado o reexame necessário, face ao 

valor da condenação e os demais consectários não excederem o 

montante estipulado pelo art. 496, §3º, I, do CPC. Transitado em julgado, 

proceda-se o arquivamento do feito com as cautelas de estilo. P.R.I.C. , 10 

de dezembro de 2018. Juiz(a) de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002364-76.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA CRISTINA DO AMARAL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARINE KAISER WOLFART OAB - SC30905 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVIO ELISIO BALLERINI JUNIOR (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

WANDER MARTINS BERNARDES OAB - MT15604 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA Certidão Processo: 1002364-76.2018.8.11.0013; Valor causa: 

R$ 79.131,04; Tipo: Cível; Espécie: MONITÓRIA (40)/[DOAÇÃO]; 

Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Certifico para os fins de direito que, os Embargos a 

Monitória de ID 17009200 não foram protocolados no prazo legal. Assim, 

com amparo no provimento 56/2007-CGJ, abrimos vistas para a parte 

autora se manifestar. Pontes e Lacerda, 11 de dezembro de 2018 

FERNANDA MIKAELA SOUZA LEITE GRANGEIRO Analista Judiciário(a) - 

Assinado eletronicamente. SEDE DO 2ª VARA DE PONTES E LACERDA E 

INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 32668600

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001822-58.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL ARAGAO E SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILIA DE CARVALHO SAMPAIO E SILVA LINDOLFO OAB - MT24817/O 

(ADVOGADO(A))

LUCINEI EDILENE PEREIRA DAN OAB - MT24677/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEUZA RODRIGUES DE LIMA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA Certidão Processo: 1001822-58.2018.8.11.0013; Valor causa: 

R$ 80.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[ESBULHO / TURBAÇÃO / AMEAÇA]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: 

Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Certifico para os fins 

de direito que, a contestação de ID 17006963 apresentada é intempestiva. 

Assim, com amparo no provimento 56/2007-CGJ, abrimos vista para autora 

se manifestar, no prazo legal. Pontes e Lacerda, 11 de dezembro de 2018. 

FERNANDA MIKAELA SOUZA LEITE GRANGEIRO Analista Judiciário(a) - 

Assinado eletronicamente. SEDE DO 2ª VARA DE PONTES E LACERDA E 

INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 32668600

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001822-58.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL ARAGAO E SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILIA DE CARVALHO SAMPAIO E SILVA LINDOLFO OAB - MT24817/O 

(ADVOGADO(A))

LUCINEI EDILENE PEREIRA DAN OAB - MT24677/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEUZA RODRIGUES DE LIMA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA Certidão Processo: 1001822-58.2018.8.11.0013; Valor causa: 

R$ 80.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[ESBULHO / TURBAÇÃO / AMEAÇA]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: 

Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Certifico para os fins 

de direito que, a contestação de ID 17006963 apresentada é intempestiva. 

Assim, com amparo no provimento 56/2007-CGJ, abrimos vista para autora 

se manifestar, no prazo legal. Pontes e Lacerda, 11 de dezembro de 2018. 

FERNANDA MIKAELA SOUZA LEITE GRANGEIRO Analista Judiciário(a) - 

Assinado eletronicamente. SEDE DO 2ª VARA DE PONTES E LACERDA E 

INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 32668600

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 168071 Nr: 4161-07.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adonias Gomes de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAILTON MAGIO - OAB:15839/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Com o fito de corrigir inexatidão material verificada na sentença prolatada 

nos autos, com fulcro no art. 494, I, do NCPC, RETIFICO parcialmente 

mencionado veredicto, uma vez que no presente caso a condenação 

imposta à parte ré não ultrapassará o valor constante no art. 496, § 3º, do 

NCPC e, deste modo, não é necessária a remessa dos autos ao Egrégio 

TRF 1 para reexame necessário.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. 

SENTENÇA PROFERIDA SOB A EGIDE DO CPC/2015. REMESSA OFICIAL. 

DESCABIMENTO. ART. 496, § 3º, DO CPC. 1. A sentença sob censura, 

proferida sob a égide no CPC/2015, não está sujeita à remessa oficial, 

tendo em vista que a condenação nela imposta não ultrapassa o limite 

previsto no art. 496, § 3º, do referido Diploma Adjetivo. 2. Tratando-se de 

ação voltada à concessão/revisão de benefício previdenciário no valor 

mensal de um salário mínimo, que envolve quantidade de parcelas 

substancialmente inferior às que seriam necessárias para se chegar ao 

patamar de mil salários mínimos, resulta certo e comprovado que o valor 

total da condenação não ultrapassará o limite supramencionado. 3. 

Remessa oficial não conhecida. (Reexame Necessário - 

0009202-54.2018.4.01.9199, 2ª Turma do TRF da 1ª Região, Rel. 

Desembargador Federal Francisco Neves da Cunha, 06/06/2018).

Em aplicação analógica, DECLARO, outrossim, reaberto o prazo para 

apresentação de recurso (art. 1.026, “caput”, do NCPC).

Com o trânsito em julgado, CERTIFIQUE-SE e aguarde-se a manifestação 
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das partes pelo prazo de 15 (quinze) dias, sem a qual, determino sejam os 

autos remetidos ao ARQUIVO PROVISÓRIO, conforme determinado no art. 

1.006 da CNGC/MT.

INTIMEM-SE as partes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 155761 Nr: 10717-59.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OZEIAS DELFINO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMIR OSVANDO FRANCO - 

OAB:18616/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Com o fito de corrigir inexatidão material verificada na sentença prolatada 

nos autos, com fulcro no art. 494, I, do NCPC, RETIFICO parcialmente 

mencionado veredicto, uma vez que no presente caso a condenação 

imposta à parte ré não ultrapassará o valor constante no art. 496, § 3º, do 

NCPC e, deste modo, não é necessária a remessa dos autos ao Egrégio 

TRF 1 para reexame necessário.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. 

SENTENÇA PROFERIDA SOB A EGIDE DO CPC/2015. REMESSA OFICIAL. 

DESCABIMENTO. ART. 496, § 3º, DO CPC. 1. A sentença sob censura, 

proferida sob a égide no CPC/2015, não está sujeita à remessa oficial, 

tendo em vista que a condenação nela imposta não ultrapassa o limite 

previsto no art. 496, § 3º, do referido Diploma Adjetivo. 2. Tratando-se de 

ação voltada à concessão/revisão de benefício previdenciário no valor 

mensal de um salário mínimo, que envolve quantidade de parcelas 

substancialmente inferior às que seriam necessárias para se chegar ao 

patamar de mil salários mínimos, resulta certo e comprovado que o valor 

total da condenação não ultrapassará o limite supramencionado. 3. 

Remessa oficial não conhecida. (Reexame Necessário - 

0009202-54.2018.4.01.9199, 2ª Turma do TRF da 1ª Região, Rel. 

Desembargador Federal Francisco Neves da Cunha, 06/06/2018).

Em aplicação analógica, DECLARO, outrossim, reaberto o prazo para 

apresentação de recurso (art. 1.026, “caput”, do NCPC).

Com o trânsito em julgado, CERTIFIQUE-SE e aguarde-se a manifestação 

das partes pelo prazo de 15 (quinze) dias, sem a qual, determino sejam os 

autos remetidos ao ARQUIVO PROVISÓRIO, conforme determinado no art. 

1.006 da CNGC/MT.

INTIMEM-SE as partes.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 124608 Nr: 5635-81.2016.811.0013

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Alexandre Alba Colucci - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO SORTICA DE LIMA - 

OAB:7485/O

 Vistos.

INTIME-SE o requerido, na pessoa de seu advogado, para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, informe o atual paradeiro da testemunha Vanessa 

Cristina de Oliveira Profeta, sob pena de o silêncio ser interpretado como 

desistência tácita de sua oitiva.

Atendida a determinação judicial, EXPEÇA-SE o necessário para a 

realização da citação.

Caso contrário, CERTIFIQUE-SE o decurso do prazo e REMETAM-SE os 

autos ao Ministério Público para oferecimento de alegações finais no prazo 

legal. Aportando nos autos os memoriais do autor, INTIME-SE o requerido, 

via DJE, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, ofereça suas derradeiras 

alegações.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 84340 Nr: 1826-88.2013.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastião Martins de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1826-88.2013.811.0013

Código nº 84340

Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA movida por SEBASTIÃO 

MARTINS DE OLIVEIRA em desfavor INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL.

Em atenção à manifestação trazida à fl. 148, verifica-se que o causídico 

que atua no feito possui mandato outorgando-lhe poderes para receber 

valores em Juízo e deles dar quitação (vide fl. 21).

Assim sendo, com esteio nas disposições da CNGC, DEFIRO o pedido 

formulado à fl. 148, e por consequência, DETERMINO que sejam adotadas 

as providências necessárias para expedição de alvará, conforme valores 

de fls. 143/144, com observância na Resolução 11/2014-TP.

Com a expedição do competente alvará, a parte autora deverá ser 

intimada pessoalmente dos valores que lhe são devidos.

Dessa forma, tomando-se em consideração que a extinção só produz 

efeito quando declarada por sentença, conforme o disposto no art. 925 do 

NCPC bem como conclui-se, a toda evidência, inexistir débito 

remanescente, de sorte que em face da existência de prova plena de 

pagamento — cujo proceder aos cânones dos art. 313 ‘usque’ art. 326, 

todos do NCC —, a extinção do feito é medida que sobressai.

Cumpridas tais determinações, considerando que esta era a única 

providência ainda devida pelo Juízo, JULGO EXTINTO o presente feito, com 

resolução do mérito, em face do pagamento integral do débito, com 

supedâneo no art. 924, II, do Novo Código de Processo Civil.

Preclusas as vias impugnatórias, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da 

presente sentença e, em nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) 

dias, REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, 

na forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências 

de estilo.

PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Pontes e Lacerda, 4 de dezembro de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 88825 Nr: 731-86.2014.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida Rosa da Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 731-86.2014.811.0013

Código nº 88825

Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA movida por MARIA APARECIDA 

ROSA DA CRUZ em desfavor INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.

Em atenção à manifestação trazida à fl. 149, verifica-se que o causídico 

que atua no feito possui mandato outorgando-lhe poderes para receber 

valores em Juízo e deles dar quitação (vide fl. 12).

Assim sendo, com esteio nas disposições da CNGC, DEFIRO o pedido 

formulado à fl. 149, e por consequência, DETERMINO que sejam adotadas 

as providências necessárias para expedição de alvará, conforme valores 

de fls. 144/145, com observância na Resolução 11/2014-TP.

Com a expedição do competente alvará, a parte autora deverá ser 

intimada pessoalmente dos valores que lhe são devidos.

Dessa forma, tomando-se em consideração que a extinção só produz 

efeito quando declarada por sentença, conforme o disposto no art. 925 do 

NCPC bem como conclui-se, a toda evidência, inexistir débito 
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remanescente, de sorte que em face da existência de prova plena de 

pagamento — cujo proceder aos cânones dos art. 313 ‘usque’ art. 326, 

todos do NCC —, a extinção do feito é medida que sobressai.

Cumpridas tais determinações, considerando que esta era a única 

providência ainda devida pelo Juízo, JULGO EXTINTO o presente feito, com 

resolução do mérito, em face do pagamento integral do débito, com 

supedâneo no art. 924, II, do Novo Código de Processo Civil.

Preclusas as vias impugnatórias, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da 

presente sentença e, em nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) 

dias, REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, 

na forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências 

de estilo.

PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Pontes e Lacerda, 4 de dezembro de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 86768 Nr: 4429-37.2013.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Pereira Maia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 4429-37.2013.811.0013

Código nº 86768

Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA movida por MARIA PEREIRA 

MAIA em desfavor INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.

Em atenção à manifestação trazida à fl. 120, verifica-se que o causídico 

que atua no feito possui mandato outorgando-lhe poderes para receber 

valores em Juízo e deles dar quitação (vide fls. 17/18).

Assim sendo, com esteio nas disposições da CNGC, DEFIRO o pedido 

formulado à fl. 120, e por consequência, DETERMINO que sejam adotadas 

as providências necessárias para expedição de alvará, conforme valores 

de fls. 115/116, com observância na Resolução 11/2014-TP.

Com a expedição do competente alvará, a parte autora deverá ser 

intimada pessoalmente dos valores que lhe são devidos.

Dessa forma, tomando-se em consideração que a extinção só produz 

efeito quando declarada por sentença, conforme o disposto no art. 925 do 

NCPC bem como conclui-se, a toda evidência, inexistir débito 

remanescente, de sorte que em face da existência de prova plena de 

pagamento — cujo proceder aos cânones dos art. 313 ‘usque’ art. 326, 

todos do NCC —, a extinção do feito é medida que sobressai.

Cumpridas tais determinações, considerando que esta era a única 

providência ainda devida pelo Juízo, JULGO EXTINTO o presente feito, com 

resolução do mérito, em face do pagamento integral do débito, com 

supedâneo no art. 924, II, do Novo Código de Processo Civil.

Preclusas as vias impugnatórias, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da 

presente sentença e, em nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) 

dias, REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, 

na forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências 

de estilo.

PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Pontes e Lacerda, 4 de dezembro de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 86948 Nr: 4627-74.2013.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carmelita de Oliveira Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 4627-74.2013.811.0013

Código nº 86948

Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA movida por CARMELITA DE 

OLIVEIRA SILVA em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL.

Em atenção à manifestação trazida à fl. 138, verifica-se que o causídico 

que atua no feito possui mandato outorgando-lhe poderes para receber 

valores em Juízo e deles dar quitação (vide fl. 18).

Assim sendo, com esteio nas disposições da CNGC, DEFIRO o pedido 

formulado à fl. 138, e por consequência, DETERMINO que sejam adotadas 

as providências necessárias para expedição de alvará, conforme valores 

de fls. 133/134, com observância na Resolução 11/2014-TP.

Com a expedição do competente alvará, a parte autora deverá ser 

intimada pessoalmente dos valores que lhe são devidos.

Dessa forma, tomando-se em consideração que a extinção só produz 

efeito quando declarada por sentença, conforme o disposto no art. 925 do 

NCPC bem como conclui-se, a toda evidência, inexistir débito 

remanescente, de sorte que em face da existência de prova plena de 

pagamento — cujo proceder aos cânones dos art. 313 ‘usque’ art. 326, 

todos do NCC —, a extinção do feito é medida que sobressai.

Cumpridas tais determinações, considerando que esta era a única 

providência ainda devida pelo Juízo, JULGO EXTINTO o presente feito, com 

resolução do mérito, em face do pagamento integral do débito, com 

supedâneo no art. 924, II, do Novo Código de Processo Civil.

Preclusas as vias impugnatórias, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da 

presente sentença e, em nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) 

dias, REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, 

na forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências 

de estilo.

PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Pontes e Lacerda, 4 de dezembro de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 86367 Nr: 4010-17.2013.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cristovão Ferreira Duarte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 4010-17.2013.811.0013

Código nº 86367

Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA movida por CRISTÓVÃO 

FERREIRA DUARTE em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL.

Em atenção à manifestação trazida à fl. 145, verifica-se que o causídico 

que atua no feito possui mandato outorgando-lhe poderes para receber 

valores em Juízo e deles dar quitação (vide fl. 21).

Assim sendo, com esteio nas disposições da CNGC, DEFIRO o pedido 

formulado à fl. 145, e por consequência, DETERMINO que sejam adotadas 

as providências necessárias para expedição de alvará, conforme valores 

de fls. 140/141, com observância na Resolução 11/2014-TP.

Com a expedição do competente alvará, a parte autora deverá ser 

intimada pessoalmente dos valores que lhe são devidos.

Dessa forma, tomando-se em consideração que a extinção só produz 

efeito quando declarada por sentença, conforme o disposto no art. 925 do 

NCPC bem como conclui-se, a toda evidência, inexistir débito 

remanescente, de sorte que em face da existência de prova plena de 

pagamento — cujo proceder aos cânones dos art. 313 ‘usque’ art. 326, 

todos do NCC —, a extinção do feito é medida que sobressai.

Cumpridas tais determinações, considerando que esta era a única 

providência ainda devida pelo Juízo, JULGO EXTINTO o presente feito, com 
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resolução do mérito, em face do pagamento integral do débito, com 

supedâneo no art. 924, II, do Novo Código de Processo Civil.

Preclusas as vias impugnatórias, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da 

presente sentença e, em nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) 

dias, REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, 

na forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências 

de estilo.

PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Pontes e Lacerda, 4 de dezembro de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 60192 Nr: 534-39.2011.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nair Marques de Oliveira Kihara

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 534-39.2011.811.0013

Código nº 60192

Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA movida por NAIR MARQUES DE 

OLIVEIRA KIHARA em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL.

Em atenção à manifestação trazida à fl. 158, verifica-se que o causídico 

que atua no feito possui mandato outorgando-lhe poderes para receber 

valores em Juízo e deles dar quitação (vide fl. 19).

Assim sendo, com esteio nas disposições da CNGC, DEFIRO o pedido 

formulado à fl. 158, e por consequência, DETERMINO que sejam adotadas 

as providências necessárias para expedição de alvará, conforme valores 

de fls. 153/154, com observância na Resolução 11/2014-TP.

Com a expedição do competente alvará, a parte autora deverá ser 

intimada pessoalmente dos valores que lhe são devidos.

Dessa forma, tomando-se em consideração que a extinção só produz 

efeito quando declarada por sentença, conforme o disposto no art. 925 do 

NCPC bem como conclui-se, a toda evidência, inexistir débito 

remanescente, de sorte que em face da existência de prova plena de 

pagamento — cujo proceder aos cânones dos art. 313 ‘usque’ art. 326, 

todos do NCC —, a extinção do feito é medida que sobressai.

Cumpridas tais determinações, considerando que esta era a única 

providência ainda devida pelo Juízo, JULGO EXTINTO o presente feito, com 

resolução do mérito, em face do pagamento integral do débito, com 

supedâneo no art. 924, II, do Novo Código de Processo Civil.

Preclusas as vias impugnatórias, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da 

presente sentença e, em nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) 

dias, REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, 

na forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências 

de estilo.

PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Pontes e Lacerda, 4 de dezembro de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 59360 Nr: 4926-56.2010.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Claudinei Batista dos Santos, Regina Aparecida dos 

Santos Rodrigues, Sueli Batista dos Santos, Rosimauro Batista dos 

Santos, Rosemary Batista dos Santos, Roseli Batista dos Santos, Jesus 

Aparecido dos Santos, Maria Aparecida dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Luis de Almeida Avelar - 

OAB:9. 721 - A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 4926-56.2010.811.0013

Código nº 59360

Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA movida por CLAUDINEI 

BATISTA DOS SANTOS E OUTROS em desfavor do INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL.

Em atenção à manifestação trazida à fl. 235, verifica-se que o causídico 

que atua no feito possui mandato outorgando-lhe poderes para receber 

valores em Juízo e deles dar quitação (vide fls. 127, 132, 135, 138, 141, 

146, 149 e 153).

Assim sendo, com esteio nas disposições da CNGC, DEFIRO o pedido 

formulado à fl. 235, e por consequência, DETERMINO que sejam adotadas 

as providências necessárias para expedição de alvará, conforme valores 

de fls. 223/231, com observância na Resolução 11/2014-TP.

Com a expedição do competente alvará, a parte autora deverá ser 

intimada pessoalmente dos valores que lhe são devidos.

Dessa forma, tomando-se em consideração que a extinção só produz 

efeito quando declarada por sentença, conforme o disposto no art. 925 do 

NCPC bem como conclui-se, a toda evidência, inexistir débito 

remanescente, de sorte que em face da existência de prova plena de 

pagamento — cujo proceder aos cânones dos art. 313 ‘usque’ art. 326, 

todos do NCC —, a extinção do feito é medida que sobressai.

Cumpridas tais determinações, considerando que esta era a única 

providência ainda devida pelo Juízo, JULGO EXTINTO o presente feito, com 

resolução do mérito, em face do pagamento integral do débito, com 

supedâneo no art. 924, II, do Novo Código de Processo Civil.

Preclusas as vias impugnatórias, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da 

presente sentença e, em nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) 

dias, REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, 

na forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências 

de estilo.

PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Pontes e Lacerda, 4 de dezembro de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 63099 Nr: 3441-84.2011.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Almerita Almeida Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 3441-84.2011.811.0013

Código nº 63099

Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA movida por ALMERITA 

ALMEIDA COSTA em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL.

Em atenção à manifestação trazida à fl. 191, verifica-se que o causídico 

que atua no feito possui mandato outorgando-lhe poderes para receber 

valores em Juízo e deles dar quitação (vide fl. 12).

Assim sendo, com esteio nas disposições da CNGC, DEFIRO o pedido 

formulado à fl. 191, e por consequência, DETERMINO que sejam adotadas 

as providências necessárias para expedição de alvará, conforme valores 

de fls. 186/187, com observância na Resolução 11/2014-TP.

Com a expedição do competente alvará, a parte autora deverá ser 

intimada pessoalmente dos valores que lhe são devidos.

Dessa forma, tomando-se em consideração que a extinção só produz 

efeito quando declarada por sentença, conforme o disposto no art. 925 do 

NCPC bem como conclui-se, a toda evidência, inexistir débito 

remanescente, de sorte que em face da existência de prova plena de 

pagamento — cujo proceder aos cânones dos art. 313 ‘usque’ art. 326, 

todos do NCC —, a extinção do feito é medida que sobressai.

Cumpridas tais determinações, considerando que esta era a única 

providência ainda devida pelo Juízo, JULGO EXTINTO o presente feito, com 

resolução do mérito, em face do pagamento integral do débito, com 

supedâneo no art. 924, II, do Novo Código de Processo Civil.

Preclusas as vias impugnatórias, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da 
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presente sentença e, em nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) 

dias, REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, 

na forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências 

de estilo.

PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Pontes e Lacerda, 4 de dezembro de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 88807 Nr: 713-65.2014.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sonilda Moreira Fernandes dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 713-65.2014.811.0013

Código nº 88807

Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA movida por SONILDA MOREIRA 

FERNANDES DOS SANTOS em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL.

Em atenção à manifestação trazida à fl. 139, verifica-se que o causídico 

que atua no feito possui mandato outorgando-lhe poderes para receber 

valores em Juízo e deles dar quitação (vide fl. 27).

Assim sendo, com esteio nas disposições da CNGC, DEFIRO o pedido 

formulado à fl. 139, e por consequência, DETERMINO que sejam adotadas 

as providências necessárias para expedição de alvará, conforme valores 

de fls. 134/135, com observância na Resolução 11/2014-TP.

Com a expedição do competente alvará, a parte autora deverá ser 

intimada pessoalmente dos valores que lhe são devidos.

Dessa forma, tomando-se em consideração que a extinção só produz 

efeito quando declarada por sentença, conforme o disposto no art. 925 do 

NCPC bem como conclui-se, a toda evidência, inexistir débito 

remanescente, de sorte que em face da existência de prova plena de 

pagamento — cujo proceder aos cânones dos art. 313 ‘usque’ art. 326, 

todos do NCC —, a extinção do feito é medida que sobressai.

Cumpridas tais determinações, considerando que esta era a única 

providência ainda devida pelo Juízo, JULGO EXTINTO o presente feito, com 

resolução do mérito, em face do pagamento integral do débito, com 

supedâneo no art. 924, II, do Novo Código de Processo Civil.

Preclusas as vias impugnatórias, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da 

presente sentença e, em nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) 

dias, REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, 

na forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências 

de estilo.

PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Pontes e Lacerda, 4 de dezembro de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 36414 Nr: 3844-29.2006.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eneci Alves Pereira de Oliveira, Darci Alves Pereira, 

Nelci Alves Custódio, Jurneci Alves Pereira, Iraci Alves Pereira, Eci Alves 

da Silva, Valdeci Alves Pereira, Espólio de Juraci Alves Pereira, Sirlei dos 

Santos Pereira, Alex Alves Pereira, Wilton Alves Pereira, Elivelton Alves 

Pereira, Tania Alves Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romildo Fernandes da Silva - 

OAB:4416

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 3844-29.2006.811.0013

Código nº 36414

Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA movida por ENECI ALVES 

PEREIRA DE OLIVEIRA E OUTROS em desfavor do INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL.

Em atenção à manifestação trazida às fls. 289/290, verifica-se que o 

causídico que atua no feito possui mandato outorgando-lhe poderes para 

receber valores em Juízo e deles dar quitação (vide fls. 170, 173, 178, 

183, 188, 193, 196, 200, 205, 208, 213 e 216).

Assim sendo, com esteio nas disposições da CNGC, DEFIRO o pedido 

formulado às fls. 289/290, e por consequência, DETERMINO que sejam 

adotadas as providências necessárias para expedição de alvará, 

conforme valores de fls. 274/285, com observância na Resolução 

11/2014-TP.

Com a expedição do competente alvará, a parte autora deverá ser 

intimada pessoalmente dos valores que lhe são devidos.

Dessa forma, tomando-se em consideração que a extinção só produz 

efeito quando declarada por sentença, conforme o disposto no art. 925 do 

NCPC bem como conclui-se, a toda evidência, inexistir débito 

remanescente, de sorte que em face da existência de prova plena de 

pagamento — cujo proceder aos cânones dos art. 313 ‘usque’ art. 326, 

todos do NCC —, a extinção do feito é medida que sobressai.

Cumpridas tais determinações, considerando que esta era a única 

providência ainda devida pelo Juízo, JULGO EXTINTO o presente feito, com 

resolução do mérito, em face do pagamento integral do débito, com 

supedâneo no art. 924, II, do Novo Código de Processo Civil.

Preclusas as vias impugnatórias, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da 

presente sentença e, em nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) 

dias, REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, 

na forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências 

de estilo.

PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Pontes e Lacerda, 4 de dezembro de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 57586 Nr: 3151-06.2010.811.0013

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGMM, Devaneide Aparecida Marin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEVACIR APARECIDO MACEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉLIA MARIA DOS SANTOS 

TONHÁ ALVES - OAB:5.278-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do processo nº. 3151-06.2010.811.0013

Cód. nº. 57586

Vistos.

Trata-se de EXECUÇÃO DE ALIMENTOS movida por A. G. M. M., 

representado por Devaneide Aparecida Marin Macedo em desfavor de 

DEVACIR APARECIDO MACEDO.

Compulsando os autos verifico que o executado realizou o pagamento do 

débito, conforme informado pela exequente na fl. 81.

Sendo assim, conclusão outra não se pode chegar senão de que a 

presente execução deve ser extinta pelo pagamento, nos termos do artigo 

924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil.

Desta forma, em decorrência da quitação do débito pelo pagamento, não 

há motivo que permita a continuidade da presente execução, motivo que a 

extinção do processo é medida de rigor.

Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO EXTINTO o 

processo com resolução do mérito, o que faço com fulcro no artigo 924, 

inciso II, do Novo Código de Processo Civil.

CONDENO o executado ao pagamento das custas e taxas judiciárias e a 

honorários de advogado, os quais fixo no importe de R$ 400,00 

(quatrocentos reais), na forma do art. 85, § 8º, do Novo Código de 

Processo Civil.

Preclusas as vias impugnatórias, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da 

presente sentença e, em nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) 

dias, REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, 

na forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências 

de estilo.

Dispensado o registro na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT.

 INTIMEM-SE e CUMPRA-SE.
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Pontes e Lacerda, 5 de dezembro de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 43750 Nr: 391-55.2008.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rui Henrique Demarchi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivair Bueno Lanzarin - 

OAB:8029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do processo nº. 391-55.2008.811.0013

Cód. nº. 43750

Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA movida por RUI HENRIQUE 

DEMARCHI em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO.

Compulsando os autos verifico que o executado realizou o pagamento do 

débito, conforme informado pelo exequente na fl. 187.

Sendo assim, conclusão outra não se pode chegar senão de que a 

presente execução deve ser extinta pelo pagamento, nos termos do artigo 

924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil.

Desta forma, em decorrência da quitação do débito pelo pagamento, não 

há motivo que permita a continuidade da presente execução, motivo que a 

extinção do processo é medida de rigor.

Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO EXTINTO o 

processo com resolução do mérito, o que faço com fulcro no artigo 924, 

inciso II, do Novo Código de Processo Civil.

Preclusas as vias impugnatórias, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da 

presente sentença e, em nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) 

dias, REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, 

na forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências 

de estilo.

Dispensado o registro na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT.

 INTIMEM-SE e CUMPRA-SE.

Pontes e Lacerda, 5 de dezembro de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 62337 Nr: 2678-83.2011.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C. M. Ferreira & Cia Ltda - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador Federal - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adalberto Moreira Dias - 

OAB:7.582/MT, Éber dos Santos - OAB:MT19.476

 Autos do processo nº. 2678-83.2011.811.0013

Cód. nº. 62337

Vistos.

A parte insurge-se contra condenação ao pagamento de custas e taxas 

judiciárias imposta em sentença abarcada pelo manto da coisa julgada, 

conforme certidão de fl. 142.

Ocorre que a alegação de que o executado se trata de pessoa 

hipossuficiente economicamente, deveria ter sido deduzida no momento 

processual oportuno, não se mostrando juridicamente possível formulá-lo 

após o trânsito em julgado da decisão que a condenou ao pagamento das 

custas e taxas judiciárias, nos termos dos art. 502 c/c art. 508, ambos do 

NCPC.

Desta maneira, torna-se impossível a modificação dos comandos 

emanados de uma sentença transitada em julgado.

 Desta forma, INDEFIRO o pedido de fls. 143/144.

INTIMEM-SE.

Pontes e Lacerda, 7 de dezembro de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 2824 Nr: 196-61.1994.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rodrigo Sanchez Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J.I. RIBEIRO & CIA LTDA, José Inácio Ribeiro, 

Teresa Cristina Rino Sanchez Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Jenezerlau dos Santos - 

OAB:3613-B/MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudio Elias - OAB:77115-B, 

Haroldo Leite Bandeira de Mello - OAB:7541/MT, Nivaldo de 

Almeida Carvalho - OAB:3.826-MT

 Autos do processo nº 196-61.1994.811.0013

Código nº 2824

Vistos.

Trata-se de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL proposta por 

RODRIGO SANCHEZ RIBEIRO em face de J. I. RIBEIRO & CIA LTDA., JOSÉ 

INÁCIO RIBEIRO e TERESA CRISTINA RINO SANCHEZ RIBEIRO.

O feito tramitou regularmente e, à fl. 705vº, o exequente foi intimado 

pessoalmente para dar o devido andamento no feito, tendo permanecido 

inerte por mais de 30 (trinta) dias.

Em seguida, vieram-me conclusos.

É o que basta relatar. Fundamento e decido.

Consoante se infere da leitura do relatório, bem como da análise do 

conjunto documental de que se compõe o feito, percebe-se que sequer 

houve seu trâmite regular, em razão da inércia protagonizada pelo 

interessado.

Pelo exposto, considerando que o exequente não promoveu os atos e 

diligências que lhe competia e, assim, abandonou a causa por mais de 30 

(trinta) dias, com alicerce no art. 485, III c/c o art. 771, parágrafo único, 

ambos do Novo Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente 

feito, sem resolução do mérito..

CONDENO o exequente ao pagamento das custas e demais despesas 

processuais, bem como dos honorários de sucumbência, os quais fixo no 

importe de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), na forma do art. 85, § 8º, 

do Novo Código de Processo Civil.

DETERMINO o levantamento da penhora do imóvel descrito como “uma 

área de terras rurais denominada de Fazenda Morada do Sol, medindo 

243.9240 ha., localizada na Gleba Veada, Município de Vila Bela da 

Santíssima Trindade/MT” (fl. 40).

PUBLIQUE-SE.

INTIMEM-SE.

Preclusas as vias impugnatórias, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da 

presente sentença e, em nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) 

dias, REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, 

na forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências 

de estilo.

Pontes e Lacerda, 10 de dezembro de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 146060 Nr: 6180-20.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daniel Gonzaga Correa, EDINALDO FERREIRA 

DE SANTANA, JONAIR LIMA BIANQUINI FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Alexandre Alba Colucci - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINOR SENA RODRIGUES - 

OAB:11453, Arles Dias Silva - OAB:15764, FABIANA BARBIERI 

CARNEIRO - OAB:13705, Ladario Silva Borges Filho - OAB:8104/MT

 (...)INDEFIRO o pedido de intervenção da Ordem dos Advogados do 

Brasil, Seccional Mato Grosso, na condição de “amicus curiae”.DA 

REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DO 

CORREQUERIDO JONAIR LIMA BIANQUINI FILHO.Compulsando-se os 

autos, verifica-se que o requerido Jonair Lima Bianquini Filho apresentou 

defesa preliminar às fls. 346/359, sem que, contudo, a signatária da peça 

processual juntasse aos autos instrumento de mandato, tal qual certificado 

à fl. 405.Importante mencionar, ainda, que despeito da apresentação do 
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instrumento de substabelecimento de poderes à fl. 430, citada providência 

não se presta a regularização da representação processual do requerido 

Jonair Lima Bianquini Filho, pois a substabelecente somente pode transmitir 

poderes que lhe foram outorgados.Assim, DETERMINO seja intimado o 

requerido Jonair Lima Bianquini Filho, por meio de carta postal, para que, 

no prazo de 10 (dez) dias, regularize a representação processual, sob 

pena de lhe ser decretada a revelia, nos moldes do art. 76, §1º, II, do 

NCPC(...)Deste modo, para a sua elucidação, DEFIRO a produção de prova 

oral, consistente na colheita do depoimento de testemunhas 

oportunamente arroladas.Consequentemente, DESIGNO audiência de 

instrução e julgamento para data mais próxima disponível em pauta, qual 

seja, dia 17 de abril de 2019, às 13h00min, a ser realizada perante este 

Juízo da Segunda Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT.Ademais, na 

forma do art. 357, § 4º, do mesmo diploma legislativo, CONCEDO às partes 

o prazo de 5 (cinco) dias para apresentarem em cartório o rol de 

testemunhas cujo depoimento pretende-se obter, caso ainda não tenham 

sido indicadas.ADVIRTAM-SE aos réus que a intimação das testemunhas 

é sua incumbência, apenas admitindo-se a intimação pela secretaria do 

juízo nas hipóteses legais (art. 455, §§ 1º a 5º, do NCPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 63497 Nr: 3837-61.2011.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O. F. de Souza & Cia Ltda - ME, Antonio Paulo 

da Silva Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13.842-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do processo nº. 3837-61.2011.811.0013

Cód. nº. 63497

Vistos.

DEFIRO o desarquivamento dos autos (fl. 145), com vistas ao patrono do 

exequente pelo prazo legal.

Nada sendo requerido, REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e 

Arquivamento, na forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as 

providências de estilo.

INTIME-SE e CUMPRA-SE.

Pontes e Lacerda, 7 de dezembro de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 84245 Nr: 1721-14.2013.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FSM, KCFS, Matias Figueiredo dos Santos, Maria de 

Lurdes Nunes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Waldeci Leles Martins - 

OAB:4840-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do processo nº. 1721-14.2013.811.0013

Cód. nº. 84245

Vistos.

O requerimento de fls. 119/120 perdeu seu objeto em razão da 

manifestação e documentos apresentados pela autarquia ré (fls. 121/126).

Logo, INTIMEM-SE os autores para, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestarem-se sobre o prosseguimento do feito, sob pena de 

arquivamento.

CUMPRA-SE.

Pontes e Lacerda, 7 de dezembro de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 64931 Nr: 974-98.2012.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Márcia Auxiliadora Macedo Pache

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lourivaldo Rodrigues Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Gattass - OAB:12.264, 

Ubaldo Resende Silva - OAB:3315-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agricola Paes de Barros - 

OAB:6700

 Autos do processo nº. 974-98.2012.811.0013

Cód. nº. 64931

Vistos.

Diante da ausência de manifestação expressa acerca do acordo proposto 

pela exequente (fls. 446/446vº), INTIME-SE a credora, por meio de seus 

advogados e via DJE, para, no prazo de 30 (trinta) dias, manifestar-se em 

termos de prosseguimento do feito.

Nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) dias, INTIME-SE 

pessoalmente a exequente, nos termos do art. 485, inciso III, e §1º, do 

NCPC.

CUMPRA-SE.

Pontes e Lacerda, 3 de dezembro de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 87345 Nr: 5046-94.2013.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eliane Valentin de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 5046-94.2013.811.0013

Código nº 87345

Vistos.

Trata-se de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA CONDENATÓRIA DE PENSÃO POR 

MORTE movida por ELAINE VALENTIN DE OLIVEIRA em desfavor 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL.

Em atenção à manifestação trazida às fls. 121/122, verifica-se que o 

causídico que atua no feito possui mandato outorgando-lhe poderes para 

receber valores em Juízo e deles dar quitação (vide fl. 11).

Assim sendo, com esteio nas disposições da CNGC, DEFIRO o pedido 

formulado às fls. 121/122, e por consequência, DETERMINO que sejam 

adotadas as providências necessárias para expedição de alvará, 

conforme valores de fls. 116/117, com observância na Resolução 

11/2014-TP.

Com a expedição do competente alvará, a parte autora deverá ser 

intimada pessoalmente dos valores que lhe são devidos.

Dessa forma, tomando-se em consideração que a extinção só produz 

efeito quando declarada por sentença, conforme o disposto no art. 925 do 

NCPC bem como conclui-se, a toda evidência, inexistir débito 

remanescente, de sorte que em face da existência de prova plena de 

pagamento — cujo proceder aos cânones dos art. 313 ‘usque’ art. 326, 

todos do NCC —, a extinção do feito é medida que sobressai.

Cumpridas tais determinações, considerando que esta era a única 

providência ainda devida pelo Juízo, JULGO EXTINTO o presente feito, com 

resolução do mérito, em face do pagamento integral do débito, com 

supedâneo no art. 924, II, do Novo Código de Processo Civil.

Preclusas as vias impugnatórias, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da 

presente sentença e, em nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) 

dias, REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, 

na forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências 

de estilo.

PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Pontes e Lacerda-MT, 3 de dezembro de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 81892 Nr: 4099-74.2012.811.0013

 AÇÃO: Procedimento Sumário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Abadio da Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARETUSA APARECIDA 

FRANCISCA MOREIRA - OAB:13095-B, Sarah Caroline Mendes 

Pinheiro - OAB:16008

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do processo nº. 4099-74.2012.811.0013

Cód. nº. 81892

Vistos.

DEFIRO o requerimento de fl. 107.

 Nada sendo requerido no prazo legal, ARQUIVEM-SE os autos.

 INTIME-SE e CUMPRA-SE

Pontes e Lacerda, 3 de dezembro de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 160390 Nr: 629-25.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAILSON PEREIRA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PontaNegra Automóveis Ltda, Itaucard 

Administradora Cartões de Crédito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA BARBIERI CARNEIRO - 

OAB:13705

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cláudio Vinícius Santa Rosa 

Castim - OAB:1.695, FLÁVIA MEDEIROS DA CUNHA - OAB:8138, João 

Batista Ferreira Rabelo - OAB:1.443

 Vistos.

De proêmio, com o fito de decidir, com segurança, a controvérsia que gira 

em torno da alegada ilegitimidade passiva da ré, Pontanegra Automóveis 

Ltda, com fulcro no art. 370, “caput”, do NCPC, DETERMINO a expedição 

de ofício para o DETRAN/SP, a fim de que forneça, no prazo de 15 

(quinze) dias, o histórico de transferência envolvendo o veículo de Placa 

MXR4882, ano/modelo: 1999/1999, Renavam 713423722, Chassi nº 

9BD278012X2706103.

OFICIE-SE, ainda, ao BANCO ITAUCARD S.A, para, no prazo supracitado, 

apresentar nos autos a cópia do contrato nº 00000000000256171869, 

datado em 23/09/2008, sob pena de ser estabelecida multa diária no valor 

de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$50.000,00 (cinquenta mil 

reais).

Com a juntada dos documentos nos autos, MANIFESTEM-SE as partes, no 

prazo de 15 (quinze) dias, vindo-me, a seguir, os autos conclusos para 

prolação da sentença.

INTIMEM-SE e CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 89160 Nr: 1029-78.2014.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Euda Lima de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Laboratório Líder Analises Clínicas Ltda - ME, 

Álvaro Centro de Análises e Pesquisas Clínicas, Hospital Vale do Guaporé

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAX DELIS DE QUEIROZ - 

OAB:16802-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Barbara Manetti Senhorinho 

- OAB:OAB/MT22.132-A, Daniel Soares Gonçalves - OAB:13850/MT, 

Flávio Antonio de Albuquerque Fernandes - OAB:OAB/PR 21851, 

Maria Aili Ferreira de Melo Rodrigues - OAB:OAB-MT-17119/B, 

Robervelte Braga Francisco - OAB:8834/MT

 Autos do processo nº. 1029-78.2014.811.0013

Cód. nº. 89160

Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA movida por EUDA LIMA DE 

OLIVEIRA em desfavor de LABORATÓRIO LÍDER ANÁLISES CLÍNICAS 

LTDA-ME, ÁLVARO CENTRO DE ANÁLISES E PESQUISAS CLÍNICAS e 

HOSPITAL VALE DO GUAPORÉ.

Compulsando os autos, verifica-se que houve o bloqueio integral do valor 

do débito nas contas bancárias da parte requerida, conforme fls. 286/288.

 Assim sendo, determinada a intimação dos executados para 

manifestarem quanto à penhora realizada, estes se mantiveram inertes, 

conforme certidão de fl. 296.

É o relatório. Fundamento e decido.

Diante do relatório acima, conclusão outra não se pode chegar senão de 

que a presente execução deve ser extinta pelo pagamento, nos termos do 

artigo 924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil.

Desta forma, em decorrência da quitação do débito pelo pagamento, não 

há motivo que permita a continuidade da presente execução, motivo que a 

extinção do processo é medida de rigor.

Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO EXTINTO o 

processo com resolução do mérito, o que faço com fulcro no artigo 924, 

inciso II, do Novo Código de Processo Civil.

DETERMINO que sejam adotadas as providências necessárias para 

expedição de alvará em favor da parte exequente, observando-se os 

dados bancários trazidos à fl. 294, uma vez que o causídico que atua no 

feito possui mandato outorgando-lhe poderes para receber valores em 

Juízo e deles dar quitação (“vide” fl. 16).

Por fim, preclusas as vias impugnatórias, CERTIFIQUE-SE o trânsito em 

julgado da presente sentença e, em nada sendo requerido no prazo de 30 

(trinta) dias, REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e 

Arquivamento, na forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as 

providências de estilo.

Dispensado o registro na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT.

 INTIMEM-SE e CUMPRA-SE.

Pontes e Lacerda, 5 de dezembro de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 49128 Nr: 5616-22.2009.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Theodoro de Albuquerque, Manoela Duran de 

Albuquerque

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Manoel de Almeida - 

OAB:2559/MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do processo nº. 5616-22.2009.811.0013

Cód. nº. 49128

Vistos.

DEFIRO o pedido de desarquivamento formulado à fl. 184.

INTIME-SE o autor da petição retro, por meio de seus advogados e via DJE, 

para que requeira o que entender cabível em 10 (dez) dias.

Decorrido o prazo e inexistindo manifestação, o que deverá ser 

certificado, AGUARDE-SE o pagamento do restante da verba constante 

dos autos, remetendo-se o feito ao arquivo provisório.

CUMPRA-SE.

Pontes e Lacerda, 6 de dezembro de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 91946 Nr: 3362-03.2014.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luzia Dutra Novais

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edison Oliveira de Souza 

Junior - OAB:18255/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 3362-03.2014.811.0013

Código nº 91946

Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA movida por LUZIA DUTRA 

NOVAIS em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.

Em atenção à manifestação trazida à fl. 139, verifica-se que o causídico 

que atua no feito possui mandato outorgando-lhe poderes para receber 

valores em Juízo e deles dar quitação (vide fl. 11).
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Assim sendo, com esteio nas disposições da CNGC, DEFIRO o pedido 

formulado à fl. 139, e por consequência, DETERMINO que sejam adotadas 

as providências necessárias para expedição de alvará, conforme valores 

de fl. 137, com observância na Resolução 11/2014-TP.

Com a expedição do competente alvará, a parte autora deverá ser 

intimada pessoalmente dos valores que lhe são devidos.

Dessa forma, tomando-se em consideração que a extinção só produz 

efeito quando declarada por sentença, conforme o disposto no art. 925 do 

NCPC bem como conclui-se, a toda evidência, inexistir débito 

remanescente, de sorte que em face da existência de prova plena de 

pagamento — cujo proceder aos cânones dos art. 313 ‘usque’ art. 326, 

todos do NCC —, a extinção do feito é medida que sobressai.

Cumpridas tais determinações, considerando que esta era a única 

providência ainda devida pelo Juízo, JULGO EXTINTO o presente feito, com 

resolução do mérito, em face do pagamento integral do débito, com 

supedâneo no art. 924, II, do Novo Código de Processo Civil.

Preclusas as vias impugnatórias, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da 

presente sentença e, em nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) 

dias, REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, 

na forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências 

de estilo.

PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Pontes e Lacerda, 6 de dezembro de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 1851 Nr: 75-77.1987.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FINANCIADORA BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVIO GILBERTO ALVES, LAURA DE 

OLIVEIRA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056, Saionara Mari - OAB:5225-OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do processo nº. 75-77.1987.811.0013

Cód. nº. 1851

Vistos.

INDEFIRO o pedido de transferência de valores, uma vez que não houve 

bloqueio via Sistema Bancejud.

INDEFIRO a consulta ao Sistema Renajud, uma vez que tal medida já fora 

realizada à fl. 229, sem que houvesse a localização de quaisquer bens em 

nome da parte executada, além de que a exequente não demonstrou 

acréscimo patrimonial em relação aos executados no período 

compreendido desde a última consulta que justificasse, assim, a 

realização de nova diligência.

Assim sendo, INTIME-SE a exequente, por meio de seus advogados e via 

DJE, a fim de que requeira o que entender pertinente no prazo de 5 (cinco) 

dias, sob pena de arquivamento da presente execução.

Pontes e Lacerda, 7 de dezembro de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 87125 Nr: 4808-75.2013.811.0013

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TdSL, CdSL, SAdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MkdL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: fabio Ribas Terra - OAB:7.205

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, considerando que a parte autora não promoveu os atos e 

diligências que lhe competia e, assim, abandonou a causa por mais de 30 

(trinta) dias, com alicerce art. 485, III c/c o art. 771, parágrafo único, 

ambos do Novo Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente 

feito, sem resolução do mérito.Em observância ao princípio da 

causalidade, CONDENO a parte autora ao pagamento das custas e demais 

despesas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo no importe 

de R$ 500,00 (quinhentos reais), na forma do art. 85, § 8º, do Novo Código 

de Processo Civil. No entanto, considerando a concessão das benesses 

da assistência judiciária gratuita (fls. 21/21vº), a cobrança de tais verbas 

fica suspensa, consoante dispõe o art. 98, § 3º, do 

NCPC.PUBLIQUE-SE.INTIMEM-SE.NOTIFIQUE-SE o Ministério 

Público.Preclusas as vias impugnatórias, CERTIFIQUE-SE o trânsito em 

julgado da presente sentença e, em nada sendo requerido no prazo de 30 

(trinta) dias, REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e 

Arquivamento, na forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as 

providências de estilo.Pontes e Lacerda, 5 de dezembro de 2018.Cláudio 

Deodato Rodrigues PereiraJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 63532 Nr: 3872-21.2011.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Bernardino Gama

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073-A/MT, Rafael Nevack Ribeiro - OAB:15.196/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do processo nº. 3872-21.2011.811.0013

Cód. nº. 63532

Vistos.

Diante do trânsito em julgado (fl. 219), não há o que se falar em reabertura 

do prazo para contestar.

INDEFIRO, portanto, o pedido de fl. 221vº.

Ademais, considerando a inércia da parte autora (fl. 222), REMETAM-SE 

os autos ao arquivo provisório.

CUMPRA-SE.

Pontes e Lacerda, 7 de dezembro de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 59776 Nr: 116-04.2011.811.0013

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bellman Nutrição Animal Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Diogo Gomes Bezerra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruna Lucia Zago - 

OAB:292..99/SP, Daniela de Moraes Melo Carvalho - 

OAB:321.385/SP, Diego Cesar Godói dos Santos - OAB:OAB/SP 

325825, Henrique Martins Parise - OAB:239087/SP, Herbert Lucas 

Ruiz dos Santos - OAB:320.439/SP, Jefferson L. Parise Beluci - 

OAB:OAB/SP 212761, Sergio Henrique Ferreira Vicente - 

OAB:101599/SP, Viviam Alves da Mota - OAB:307.836/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do processo nº. 116-04.2011.811.0013

Cód. nº. 59776

Vistos.

INDEFIRO o pedido de fl. 291.

Antes dos atos de constrição patrimonial, deve o exequente apresentar 

requerimento, observando-se o art. 523 e seguintes do NCPC.

INTIME-SE.

 CUMPRA-SE.

Pontes e Lacerda, 7 de dezembro de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 147225 Nr: 6663-50.2017.811.0013

 AÇÃO: Liquidação Provisória de Sentença pelo Procedimento 

C o m u m - > P r o c e d i m e n t o  d e  L i q u i d a ç ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SARA SILVA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jane Stelle Beca Santos - 

OAB:23432/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Ante o exposto, ACOLHO o pedido de liquidação e FIXO o valor devido em 

R$ 5.791,20 (cinco mil, setecentos e noventa e um reais e vinte centavos), 

devendo ser atualizado desde o ajuizamento da ação e acrescidos de 

juros legais de 1% a partir da citação. CONDENO a parte executada ao 

pagamento de custas e despesas do processo referentes à fase de 

liquidação, nos termos do art. 86, parágrafo único, do NCPC. Por ora, 

DEIXO de arbitrar honorários advocatícios, que terão cabimento apenas na 

fase de cumprimento da sentença e na hipótese do art. 523,§ 1º, do 

Código de Processo Civil.PUBLIQUE-SE, ficando DISPENSADO o registro, 

nos termos do Provimento nº. 42/2008 da CGJ/MT.INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE, expedindo-o necessário.Com o trânsito em julgado, 

ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações de estilo. Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 167522 Nr: 3876-14.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDEANI NUNES DE FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÁGUAS PONTES E LACERDA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edison Oliveira de Souza 

Junior - OAB:18255/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Assim, da forma que se apresenta a situação, em que restou 

evidenciado que o propósito primordial e exclusivo dos embargantes 

centralizou-se na reavaliação da matéria submetida à apreciação, de tal 

sorte que inexistiu qualquer omissão/contrariedade na sentença de fls. 

61/63, entendendo que o pedido formulado deva ser imediatamente 

rechaçado.Por tais considerações, por não haverem sido delineados os 

requisitos estampados no art. 1.012 do NCPC, REJEITO os embargos 

declaratórios, uma vez que se mostram manifestamente inadmissíveis, e, 

como corolário natural, MANTENHO na íntegra a sentença lançada às fls. 

61/63.DECLARO, outrossim, reaberto o prazo para apresentação de 

recurso (art. 1.026, “caput”, do NCPC).INTIMEM-SE via DJE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 136412 Nr: 2115-79.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Noroeste (Cooperativa Sicredi)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alcides Romero, Sedinei Palharini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁLVARO ADALBERTO MACIEL 

CARNEIRO - OAB:8697

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

EXPEÇA-SE ofício ao INDEA/MT, a fim de que informe, no prazo de 30 

(trinta) dias, sobre a existência de semoventes cadastrados em nome dos 

executados. Na hipótese do resultado ser positivo, DETERMINO a penhora 

dos semoventes suficientes ao pagamento do crédito exequendo (R$ 

49.903,89).

Após, havendo constrição, EXPEÇA-SE mandado/carta precatória para 

avaliação, promovendo-se a intimação das partes acerca do cumprimento 

do ato.

 Por fim, INDEFIRO o pedido de penhora do imóvel rural, pois inexiste 

registro perante o cartório competente.

Neste sentido:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DE CONDOMÍNIO. 

EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE PENHORA DE IMÓVEL NÃO 

REGISTRADO. BEM IMÓVEL. TRANSMISSÃO DA PROPRIEDADE SE DÁ 

COM O REGISTRO NO CARTÓRIO COMPETENTE. ART. 1245 DO CÓDIGO 

CIVIL. (...). (TJSP, AI: 1172496006 SP, Relator: João Carlos Sá Moreira de 

Oliveira, Data de Julgamento: 23/04/2008, 33ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 28/04/2008).

INTIMEM-SE as partes, na pessoa de seu advogados, via DJE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 162047 Nr: 1343-82.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ari Ferreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ BNG CONSIGNADO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Éber dos Santos - 

OAB:MT19.476

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bernardo Rodriguês de 

Oliveira Castro - OAB:14992-A

 Vistos.O ônus da prova em relação aos fatos alegados é atribuído ao 

réu-reconvinte.Portanto, REJEITO a preliminar arguida.Deste modo, passo 

então, autorizado pelo artigo 357 do NCPC, a sanear o processo e ordenar 

a produção de provas.Portanto, não havendo mais preliminares a serem 

analisadas, DECLARO SANEADO O PROCESSO, remetendo-o à fase 

instrutória.INVERTO o ônus da prova, na forma do art. 6º, inciso VIII, do 

CDC.Após análise minuciosa das teses e fundamentos apresentados 

pelas partes, entendo que deve ser oficiado ao Banco Cooperativa Sicredi 

S/A, localizado na Avenida Castelo Branco, nº 194, Centro, 

Araputanga/MT, para, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de incidir em 

multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 50.000,00 

(cinquenta mil reais), informar se foi creditado, na conta nº 46966-1 de 

titularidade do autor, Ari Ferreira da Silva, portador do CPF nº 

018.545.808-41 (agência 805, conta 46966-1), o valor de R$ 923,64 

(novecentos e vinte e três reais e sessenta e quatro centavos), no dia 10 

de fevereiro de 2016.A requisição documental supra é o suficiente para o 

deslinde do feito, na medida em que poderá ser verificada a existência ou 

não da disponibilidade do crédito em favor do autor.Com a resposta, 

manifestem-se as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

preclusão.Em seguida, PROMOVA-SE nova conclusão dos 

autos.EXPEÇA-SE o necessário.CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 97205 Nr: 904-76.2015.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUCELIA MARIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edison Oliveira de Souza 

Junior - OAB:18255/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins que conforme juntada do Laudo 

Psicossocial e com amparo ao provimento 56/2007-CGJ, abro vistas às 

partes para manifestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 168059 Nr: 4148-08.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERAFINA LUIZ DE CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAILTON MAGIO - OAB:15839/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os fins de direito que, conforme juntada de informação às 

ref. 54 e com amparo ao provimento 56/2007 – CGJ encaminho os autos a 

parte autora para que requeira o que entender cabível, no prazo de 10 

dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 161033 Nr: 895-12.2018.811.0013

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TERESA DE PAZOS DA SILVA, ALAN 

HENRIQUE MONTEIRO DE OLIVEIRA, Tedson Martins Vieira, Euridice José 

da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Alexandre Alba Colucci - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Álvaro Adalberto Maciel 

Carneiro - OAB:8697/MT, Hilman Moura Vargas - OAB:19516-A (MT), 
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Mario Alcides Sampaio e Silva - OAB:5.111-B/MT, Sara Graziela 

Pinto Fernandes de Oliveira - OAB:13680

 Certifico para os devidos fins de direito que conforme o provimento 

56/2007-CGJ, abro vista as partes requeridas para que apresentem as 

Alegações Finais, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 32402 Nr: 5156-74.2005.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rodolfo Cesar Vasconcellos Moreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Nacional S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodolfo Cesar Vasconcelos 

Moreira - OAB:8.719/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Reinaldo Celso Bignardi - 

OAB:3561/MT

 Pelo exposto, considerando que o exequente não promoveu os atos e 

diligências que lhe competia e, assim, abandonou a causa por mais de 30 

(trinta) dias, com alicerce no art. 485, III c/c o art. 771, parágrafo único, 

ambos do Novo Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente 

feito, sem resolução do mérito.PUBLIQUE-SE.INTIMEM-SE.Preclusas as 

vias impugnatórias, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da presente 

sentença e, em nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) dias, 

REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, na 

forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências de 

estilo.Pontes e Lacerda, 7 de dezembro de 2018.Cláudio Deodato 

Rodrigues PereiraJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 25890 Nr: 941-55.2005.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Frigorífico Vale do Guaporé S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública Nacional

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Pucci Neto - OAB:OAB/SP 

264867, Laurindo Leite Junior - OAB:OAB/SP173229, LEANDRO 

MARTINHO LEITE - OAB:174082

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do processo nº. 941-55.2005.811.0013

Cód. nº. 25890

Vistos.

Analisando os autos, verifico que o subscritor da peça de fl. 539, “a 

priori”, não possui poderes para dar e receber quitação.

Ao compulsar o feito, notadamente na fl. 125, houve renúncia ao 

patrocínio da causa pelo Dr. Senilton Vicente de Souza.

Além disso, o CNPJ informado na petição de folhas retro não corresponde 

ao indicado na fl. 530, indicando, possivelmente, não se tratar a conta 

indicada de titularidade do exequente, Frigorífico Vale do Guaporé S/A.

Logo, INTIME-SE o exequente, na pessoa de seus advogados para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, apresentar nos autos, sob pena de remessa ao 

arquivo, os dados bancários de titularidade do exequente ou de seu 

patrono com comprovada outorga de poderes para dar e receber 

quitação.

INTIME-SE e CUMPRA-SE.

Pontes e Lacerda, 7 de dezembro de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 28944 Nr: 3851-55.2005.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bunge Fertilizantes S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Luciano Vasconcelos Braga, 

Jaqueline Scherer Braga, Mariza Greve Braga

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARETUSA APARECIDA 

FRANCISCA MOREIRA - OAB:13095-B, Osmar Schneider - 

OAB:2.152-B/MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do processo nº. 3851-55.2005.811.0013

Cód. nº. 28944

Vistos.

INTIME-SE a parte autora, por meio de seus advogados e via DJE, para 

impulsionar o feito no prazo de 5 (cinco) dias.

Na hipótese de inércia, INTIME-SE a parte exequente, por meio de carta 

postal, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova a realização dos 

atos necessários a imprimir regularidade à marcha do processo, sob pena 

de extinção (art. 318, parágrafo único, c/c o art. 485, III, §1º, ambos do 

NCPC).

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Pontes e Lacerda, 7 de dezembro de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 158743 Nr: 12250-53.2017.811.0013

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JdSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GPT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Emidio Dantas Júnior - 

OAB:7400/MT

 Certifico para os fins de direito que, a contestação apresentada é 

Tempestiva. Assim, com amparo no provimento 56/2007-CGJ, abrimos 

vista para autora se manifestar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 164550 Nr: 2393-46.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO AUGUSTO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins de direito que, o Laudo Pericial foi juntado 

aos autos. Assim com amparo ao provimento 56/07- CGJ abrimos vistas 

para as partes se manifestarem, no prazo de dez dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 168475 Nr: 4339-53.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALTS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OMQ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Emidio Dantas Junior - 

OAB:7400

 Certifico para os fins de direito que, a contestação apresentada é 

Tempestiva. Assim, com amparo no provimento 56/2007-CGJ, abrimos 

vista para autora se manifestar.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 150551 Nr: 8247-55.2017.811.0013

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José João Fornanciari Neto - 

OAB:25590-O, Luiz Emidio Dantas Júnior - OAB:7400/MT, THIAGO 

MOREIRA RODRIGUES - OAB:21494/O

 Vistos.

Trata-se de RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO oposto por 
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MARCOS GOMES APOLONTO, devidamente qualificado, objetivando sanar 

erro material que alega encontrar na sentença prolatada em ref. 48, a qual 

não teria analisado o pedido de antecipação da tutela.

Em seguida, vieram-me conclusos.

É o que basta relatar. Decido.

O recurso de embargos de declaração, consoante inteligência do art. 

1.022 do NCPC, tem o escopo de sanar omissão, obscuridade ou 

contradição em determinado julgado.

Com efeito, analisando a argumentação trazida em seu arrazoado, verifico 

assistir razão ao autor, porquanto a sentença de ref. 48, a despeito de ter 

acolhido integralmente o pedido formulado na inicial, os nomes das partes 

são estranhas à presente relação jurídica processual.

Por tais considerações, CONHEÇO dos presentes aclaratórios e 

DOU-LHES PROVIMENTO para, fazendo integrar a sentença de ref. 48, 

RECONHECER a união estável havida entre MARIVONE ANDRADE DA 

SILVA e MARCOS GOMES APOLONTO no período de agosto de 2016 a 

agosto de 2017 e, DISSOLVER a união estável havida entre MARIVONE 

ANDRADE DA SILVA e MARCOS GOMES APOLONTO, devidamente 

qualificados nos autos.

DECLARO, outrossim, reaberto o prazo para apresentação de recurso 

(art. 1.026, “caput”, do NCPC).

INTIMEM-SE.

Preclusas as vias impugnatórias, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da 

presente sentença e, em nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) 

dias, REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, 

na forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências 

de estilo.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 141896 Nr: 4429-95.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário (art. 282 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 

1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRO DE ENSINO DE LINGUAS 

ESTRANGEIRAS LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Compulsando os autos verifico que os executados realizaram o 

pagamento do débito, conforme informado pelo exequente em ref. 49.

Sendo assim, conclusão outra não se pode chegar senão de que a 

presente execução deve ser extinta pelo pagamento, nos termos do artigo 

924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil.

Desta forma, em decorrência da quitação do débito pelo pagamento (ref. 

49), não há motivo que permita à continuidade da presente execução, 

motivo que a extinção do processo é medida de rigor.

Antes o exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO EXTINTO o 

processo com resolução do mérito, o que faço com fulcro no artigo 924, 

inciso II, do Novo Código de Processo Civil.

Condeno o executado ao pagamento das custas e taxas judiciárias, 

ressalvados os pagamentos realizados. Honorários de advogado nos 

termos da avença.

Preclusas as vias impugnatórias, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da 

presente sentença e, em nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) 

dias, REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, 

na forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências 

de estilo.

Dispensado o registro na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT.

INTIMEM-SE e CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 151721 Nr: 8763-75.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Sumário (art. 275 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: EXPEDITO FERREIRA DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Porto Seguro Cia de Seguros Gerais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERVELTE BRAGA 

FRANCISCO - OAB:8834

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:OAB//MT 8506-A

 Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos 

contidos na inicial para CONDENAR a demandada Seguradora Porto 

Seguro de Seguros Gerais ao pagamento de R$ 3.037,50 (três mil, trinta e 

sete reais e cinquenta centavos), referente à indenização do Seguro 

Obrigatório de Veículos – DPVAT, com incidência de juros moratórios de 

1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária 

segundo o INPC/IBGE a partir do sinistro.Em decorrência do princípio da 

causalidade, CONDENO a parte requerida no pagamento das custas e 

taxas judiciárias, bem como em honorários advocatícios no valor de R$ 

1.000,00 (mil reais), com espeque no art. 85, §8°, do NCPC.Dou a presente 

sentença como PUBLICADA com a remessa dos autos à Secretaria da 

Segunda Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT.DISPENSADO o 

registro, nos termos do Provimento nº. 42/2008 da CGJ/MT.INTIMEM-SE via 

DJE.Com o trânsito em julgado, CERTIFIQUE-SE e AGUARDE-SE a 

manifestação das partes pelo prazo de 15 (quinze) dias, sem a qual, 

DETERMINO que sejam os autos remetidos à Central de Arrecadação e 

Arquivamento, na forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as 

providências de estilo.CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 102461 Nr: 3139-16.2015.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELENA FERREIRA BASÍLIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim sendo, por tais considerações, na forma do art. 64, §1º, do Código 

de Processo Civil, DECLARO incompetente o Juízo da Segunda Vara da 

Comarca de Pontes e Lacerda para processar e julgar a presente 

demanda.INTIMEM-SE.Preclusas as vias impugnatórias, DETERMINO que o 

feito seja remetido ao Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de 

Pontes e Lacerda, após procedidas as baixas e anotações 

necessárias.CUMPRA-SE, providenciando o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 139154 Nr: 3306-62.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geni Aparecida Conrado Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E 

LACERDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, na 

forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências de 

estilo.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 118097 Nr: 2893-83.2016.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria da Penha Elisiário

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Na sequência, REMETAM-SE os autos ao Cartório Distribuidor para que 

seja procedida a regularização dos registros e da autuação do feito, 

fazendo-se constar que se trata de ação de execução contra Fazenda 

Pública.

Ademais, nos termos do art. 534 do Novo Código de Processo Civil, 

INTIME-SE o Instituto Nacional do Seguro Social para oferecer impugnação 
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no prazo de 30 (trinta) dias, encaminhando demonstrativo do débito.

Se não houver impugnação, seja pelo decurso do prazo in albis, seja pela 

concordância expressa da autarquia ré, na forma do art. 2º, § 3º, da 

Resolução nº 405/2016-CJF, REQUISITE-SE o pagamento por meio do 

Presidente do e. Tribunal Regional Federal da Primeira Região, 

expedindo-se a requisição de pequeno valor (RPV) e fazendo-se o 

pagamento na ordem de apresentação e à conta do respectivo crédito, 

observando-se o cálculo apresentado às fls. 117/118, independentemente 

de novo despacho.

EXPEÇA-SE o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 145502 Nr: 5918-70.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria das Dores Francisca da Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Com o fito de corrigir inexatidão material verificada na sentença prolatada 

nos autos, com fulcro no art. 494, I, do NCPC, RETIFICO parcialmente 

mencionado veredicto, uma vez que no presente caso a condenação 

imposta à parte ré não ultrapassará o valor constante no art. 496, § 3º, do 

NCPC e, deste modo, não é necessária a remessa dos autos ao Egrégio 

TRF 1 para reexame necessário.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. 

SENTENÇA PROFERIDA SOB A EGIDE DO CPC/2015. REMESSA OFICIAL. 

DESCABIMENTO. ART. 496, § 3º, DO CPC. 1. A sentença sob censura, 

proferida sob a égide no CPC/2015, não está sujeita à remessa oficial, 

tendo em vista que a condenação nela imposta não ultrapassa o limite 

previsto no art. 496, § 3º, do referido Diploma Adjetivo. 2. Tratando-se de 

ação voltada à concessão/revisão de benefício previdenciário no valor 

mensal de um salário mínimo, que envolve quantidade de parcelas 

substancialmente inferior às que seriam necessárias para se chegar ao 

patamar de mil salários mínimos, resulta certo e comprovado que o valor 

total da condenação não ultrapassará o limite supramencionado. 3. 

Remessa oficial não conhecida. (Reexame Necessário - 

0009202-54.2018.4.01.9199, 2ª Turma do TRF da 1ª Região, Rel. 

Desembargador Federal Francisco Neves da Cunha, 06/06/2018).

Em aplicação analógica, DECLARO, outrossim, reaberto o prazo para 

apresentação de recurso (art. 1.026, “caput”, do NCPC).

Com o trânsito em julgado, CERTIFIQUE-SE e aguarde-se a manifestação 

das partes pelo prazo de 15 (quinze) dias, sem a qual, determino sejam os 

autos remetidos ao ARQUIVO PROVISÓRIO, conforme determinado no art. 

1.006 da CNGC/MT.

INTIMEM-SE as partes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 137166 Nr: 2473-44.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAILTON MAGIO - OAB:15839/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Na sequência, REMETAM-SE os autos ao Cartório Distribuidor para que 

seja procedida a regularização dos registros e da autuação do feito, 

fazendo-se constar que se trata de ação de execução contra Fazenda 

Pública.

Ademais, nos termos do art. 534 do Novo Código de Processo Civil, 

INTIME-SE o Instituto Nacional do Seguro Social para oferecer impugnação 

no prazo de 30 (trinta) dias, encaminhando demonstrativo do débito.

Se não houver impugnação, seja pelo decurso do prazo in albis, seja pela 

concordância expressa da autarquia ré, na forma do art. 2º, § 3º, da 

Resolução nº 405/2016-CJF, REQUISITE-SE o pagamento por meio do 

Presidente do e. Tribunal Regional Federal da Primeira Região, 

expedindo-se a requisição de pequeno valor (RPV) e fazendo-se o 

pagamento na ordem de apresentação e à conta do respectivo crédito, 

observando-se o cálculo apresentado em ref. 54, independentemente de 

novo despacho.

EXPEÇA-SE o necessário.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 95871 Nr: 283-79.2015.811.0013

 A Ç Ã O :  U n i f i c a ç ã o  d e  p e n a s - > I n c i d e n t e s - > E x e c u ç ã o 

Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eberson Fortunato Rafael

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pedro Paulo Silva Macedo - 

OAB:18079/0

 ANTE O EXPOSTO, com fulcro no artigo 111, parágrafo único, da Lei de 

Execuções Penais, UNIFICO AS PENAS atribuídas ao reeducando.Assim, 

considerando as datas das prisões e interrupções acima descritas, do 

somatório das penas das condenações, considerando o tempo cumprido, 

bem como as interrupções, tem-se um total de 09 (nove) anos, 11 (onze) 

meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, consoante cálculo anexo.Nos 

termos do artigo 118, inciso II, da Lei de Execuções Penais, a execução da 

pena ficará sujeita à regressão para qualquer dos regimes mais rigorosos 

quando o condenado sofrer condenação, por crime anterior, cuja pena, 

somada ao restante da pena em execução torne incabível o regime.Na 

espécie, verifica-se que o somatório do restante da pena em execução se 

amolda ao REGIME FECHADO por ser o recuperando reincidente, 

consoante artigo 118, inciso II, da LEP e artigo 33, §2º e §3º, do Código 

Penal. No que atine à data-base para a progressão de regime, devido às 

peculiaridades do caso em tela, deverá ser considerada a data do trânsito 

em julgado da última condenação do reeducando (conforme documento 

acostado à Ref. 142), pois embora a questão pertinente ao tema ainda não 

esteja pacificada nos Tribunais Superiores, observa-se que é essa a 

tendência que predomina para fixar o marco inicial do novo prazo 

aquisitivo do direito a eventuais benefícios executórios.EXPEÇA-SE cálculo 

de pena atualizado suprimindo-se os períodos de detração utilizados nos 

cálculos anteriores e adicionando os períodos de interrupções, 

frisando-se que na prática o resultado é o mesmo e que a adoção dessa 

forma para a realização do cálculo de pena é meramente por questões 

didáticas, com vistas a facilitar a interpretação do cálculo de pena, até 

mesmo pelo reeducando.DÊ-SE vista ao Ministério Público e à Defesa para 

manifestação acerca do cálculo de pena.Após, volvam-me os autos 

conclusos.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 173243 Nr: 6131-42.2018.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronaldo Alves Cordeiro, Leandro Oliveira da 

Silveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amir Osvando Franco - 

OAB:18616/MT, Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso - 

OAB:

 Vistos.

I. Inexistindo hipótese de absolvição sumária, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 28 de janeiro de 2019, às 13h30 (horário 

de MT).

II. Intimem-se as testemunhas arroladas, fazendo constar do mandado a 

data, horário e local da audiência. Caso não residam nesta Comarca, 

depreque-se sua (s) oitiva (s) ao juízo competente.

III. Requisite-se o réu.

IV. Cientifique-se o i. Presentante do Parquet, da Defensoria Pública e 

Advogado Constituído, este via DJE.

V. Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 175121 Nr: 6873-67.2018.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dionizio Joaquim da Silva Neto, João Ramão 

dos Santos Gamarra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, Matheus Salóme de Souza - 

OAB:24554/0, MATHEUS SALOMÉ DE SOUZA - OAB:24554/O

 Vistos.

I. Inexistindo a hipótese de absolvição sumária, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 19 de fevereiro de 2019, às 13h30 

(horário de MT).

II. Intimem-se as testemunhas arroladas, fazendo constar do mandado a 

data, horário e local da audiência. Caso não residam nesta Comarca, 

depreque-se sua (s) oitiva (s) ao juízo competente.

III. Requisite-se o réu.

IV. Cientifique-se o i. Presentante do Parquet e Advogado Constituído, este 

via DJE.

V. Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 181688 Nr: 9935-18.2018.811.0013

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sandoval Martins Vila, Ana Paula Realina 

Alves, MARIA DAS GRAÇAS GOMES NERES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pedro Paulo Silva Macedo - 

OAB:18079/0

 Pela MM. Juíza foi decidido: Vistos etc. I. Considerando o teor do oficio nº 

148/2018-NDPPL, nomeio “ad hoc” o douto advogado, Dr. Fernando 

Henrique Viola de Almeida, inscrito na OAB 355024, para o qual Arbitro 

honorários no importe de 0,5 URH, a serem custeados pelo Estado de Mato 

Grosso, devendo a Secretaria expedir a respectiva certidão. II. Não 

havendo novos fatos supervenientes à decisão anterior, mantenho a 

segregação cautelar do custodiado. V. Cumpra-se. Pela MM. Juíza foi 

decidido: Vistos etc. I. Considerando o teor do oficio nº 148/2018-NDPPL, 

nomeio “ad hoc” o douto advogado, Dr. Fernando Henrique Viola de 

Almeida, inscrito na OAB 355024, para o qual Arbitro honorários no 

importe de 0,5 URH, a serem custeados pelo Estado de Mato Grosso, 

devendo a Secretaria expedir a respectiva certidão. II. Não havendo novos 

fatos supervenientes à decisão anterior, mantenho a segregação cautelar 

do custodiado V. Cumpra-se. Pela MM. Juíza foi decidido: Vistos etc. I. 

Considerando o teor do oficio nº 148/2018-NDPPL, nomeio “ad hoc” o 

douto advogado, Dr. Fernando Henrique Viola de Almeida, inscrito na OAB 

355024, para o qual Arbitro honorários no importe de 0,5 URH, a serem 

custeados pelo Estado de Mato Grosso, devendo a Secretaria expedir a 

respectiva certidão. II. Não havendo novos fatos supervenientes à 

decisão anterior, mantenho a segregação cautelar do custodiado. 

Cumpra-se

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 181688 Nr: 9935-18.2018.811.0013

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sandoval Martins Vila, Ana Paula Realina 

Alves, MARIA DAS GRAÇAS GOMES NERES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pedro Paulo Silva Macedo - 

OAB:18079/0

 Vistos.

Considerando o teor da petição de ref. 12, ABRA-SE vista dos autos ao 

Ministério Público para que se manifeste.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 181902 Nr: 10002-80.2018.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO MACHADO GONÇALVES JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Etelminio de Arruda Salomé 

Neto - OAB:9869, Matheus Salóme de Souza - OAB:24554/0

 Vistos, etc.

DÊ-SE vista ao Ministério Público para que se manifeste acerca do pedido 

da defesa acostado às fls. 93/95.

Após, volvam-me os autos conclusos para deliberações.

Cumpra-se, com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 174744 Nr: 6710-87.2018.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TDSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÁLVARO ADALBERTO 

MACIEL CARNEIRO - OAB:8697

 III - DISPOSITIVO106.Por todo o exposto, julgo IMPROCENDETE a denúncia 

e ABSOLVO THIAGO DA SILVA FERNANDES, qualificado nos autos, 

imputando-lhe as sanções previstas, na forma do art. 217-A, caput, c/c 

art. 61, inciso II, alínea “f”, ambos do Código Penal, com fulcro no art. 386, 

inciso VII do Código de Processo Penal.IV – DISPOSIÇÕES 

GERAIS107.Expeça-se alvará de soltura em favor do réu, devendo ser 

posto em liberdade se por outro motivo não deva permanecer 

preso.108.Deixo de condenar o réu ao pagamento de custas e despesas 

processuais, uma vez que ele não foi condenado.109.Intime-se o 

Ministério Público e a Defesa Técnica.110.Transitada em julgado esta 

sentença absolutória, determino que se comunique aos órgãos de 

identificação criminal e ao Distribuidor, para as providências do seu 

mister.111.Após, arquive-se com as baixas e cautelas de estilo. 

112.Publique-se, registre-se e intimem-se.113.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 5151 Nr: 1328-80.1999.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilton Cezar Fernandes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Ante o exposto, com fundamento no art. 107, inciso IV, c/c 109, inciso III, 

ambos do Código Penal, DECLARO extinta a punibilidade do réu NILTON 

CEZAR FERNANDES.EXPEÇA-SE o competente alvará de soltura em favor 

de NILTON CEZAR FERNANDES, vez que consta nos autos que o acusado 

está segregado desde o dia 23/01/2018 (fls. 286), para que seja colocado 

em liberdade, se por outro motivo não deva permanecer preso.Após o 

trânsito em julgado, recolham-se os mandados de prisão eventualmente 

expedidos nos autos.Arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.Publique-se. Registre-se. Intime-se

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 37641 Nr: 128-57.2007.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sidenir Bispo do Carmo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Henrique Viola de 

Almeida - OAB:355.024 SP, Luiz Emidio Dantas Junior (NPJ) - 

OAB:7400

 Vistos, etc.

Considerando a ausência de intimação das testemunhas da defesa Manoel 

Messias Nunes Gonçalo e Gidelson Dias Santiago arroladas como 

imprescindíveis, conforme demonstrado na certidão de fls. 244 e 249 
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respectivamente, CANCELO a Sessão Plenária do Tribunal do Júri 

designada para o dia 10 DE DEZEMBRO DE 2018.

DÊ-SE vista a defesa para apresentação do endereço atualizado das 

testemunhas acima mencionadas.

Após, volvam-me os autos conclusos para designação de Sessão 

Plenária do Tribunal do Júri.

Cientifique-se o Ministério Público e a Defesa.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 162603 Nr: 1614-91.2018.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosalvo de Almeida, Renaldo dos Santos 

Monteiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Henrique Viola de 

Almeida - OAB:355.024 SP, HILMAN MOURA VARGAS - OAB:188443, 

Hilman Moura Vargas - OAB:19516-A (MT)

 Vistos, etc.

RECEBIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO

Em juízo de admissibilidade, RECEBO O RECURSO DE APELAÇÃO, em 

seus efeitos legais (CPP, art. 597), uma vez que tempestivo.

Dê-se vista ao apelante, para que, no prazo de 8 (oito) dias, apresente as 

devidas razões ao recurso interposto – CPP, art. 600 -, se já não tiverem 

sido apresentadas.

Caso já apresentadas as razões, sem nova conclusão, e em 

conformidade com os atos processuais, dê-se vista ao apelado, para que, 

em igual prazo, apresente as contrarrazões recursais.

Após, remetam-se os autos ao Eg. Tribunal de Justiça, para o devido 

processamento/julgamento do recurso interposto (CPP, art. 601), com as 

homenagens e cautelas de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 144618 Nr: 5534-10.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Haroldo Mariano da Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 Vistos, etc.

HOMOLOGAÇÃO DO CÁLCULO DE PENA

Não havendo impugnação das partes, homologo o cálculo de pena de fls. 

179, para os devidos fins de direito.

O recuperando alcançará os requisitos objetivos:

a) para progressão de regime em 21/02/2019;

b)para livramento condicional em 11/04/2022;

c) para extinção da punibilidade pelo cumprimento da pena em 11/11/2028.

AGENDAMENTOS NO APOLO

A Secretaria deverá providenciar o agendamento no Apolo da data do 

término do cumprimento da pena e das datas de implementação dos lapsos 

temporais para postulação dos benefícios previstos em lei.

INTIMAÇÃO DO RECUPERANDO

Encaminhem-se duas cópias do cálculo ao diretor do estabelecimento 

prisional, uma para ser entregue ao recuperando, servindo como atestado 

de pena a cumprir, e outra para ser arquivada em seu prontuário.

Intime-se a Defesa e o Ministério Público.

Aguarde-se o cumprimento da pena.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010610-78.2014.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE BERION (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL SOARES GONCALVES OAB - MT0013850A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDESTINOS.COM.BR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA 

(REQUERIDO)

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE OAB - MT7413/O (ADVOGADO(A))

GABRIEL HERNANDEZ COIMBRA DE BRITO OAB - RS0071530A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte promovente para manifestar-se nos autos.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001409-45.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ALAURIDES FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LADARIO SILVA BORGES FILHO OAB - MT0008104A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE VALE DE SAO DOMINGOS (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THUCYDIDES FRANCISCO CONCEICAO ALVARES OAB - 514.437.081-00 

(PROCURADOR)

THUCYDIDES FRANCISCO CONCEICAO ALVARES OAB - MT0004552A-O 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte promovente para apresentar impugnação à 

contestação, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000712-24.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

GEUZA SOARES DE FREITAS CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FÁBIO RIBAS TERRA OAB - MT0007205A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE VALE DE SAO DOMINGOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THUCYDIDES FRANCISCO CONCEICAO ALVARES OAB - MT0004552A-O 

(ADVOGADO(A))

 

Intimações da parte promovente, promovida e patrono a fim que 

compareçam a audiência designada para o dia 30 de janeiro de 2018, às 

13h20min.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010842-22.2016.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ALFA CONTABILIDADE S/S LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEDER DE LACERDA SILVA OAB - MT0018773A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F.Q.P. BUENO EIRELI - ME (EXECUTADO)

 

Intimar advogado da parte promovente para manifestar-se no processo 

quanto a juntada da Carta Precatória no ID 15749623.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000306-37.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JOSENI GALDINO GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT0018255A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE VALE DE SAO DOMINGOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THUCYDIDES FRANCISCO CONCEICAO ALVARES OAB - MT0004552A-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Intimação das partes para que compareçam em audiência de instrução 

para 05/02/2019 às 14:00 horas, na sala de audiências do Juizado 
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Especial. Ficam ainda, as partes intimadas para que especifiquem as 

provas que pretendem produzir, e sendo testemunhal, que depositem o rol 

no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da publicação desta intimação. Na 

oportunidade, as testemunhas, até o máximo de três para cada parte, 

comparecerão à audiência de instrução e julgamento levadas pela parte 

que as tenha arrolado, independentemente de intimação, nos termos do 

artigo 34 da Lei 9.099/95. Sendo necessário intimação das testemunhas, a 

parte deverá formalizar requerimento, conforme parte final do dispositivo 

acima citado.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010106-77.2011.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO LUZIA GOMIDES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO LEANDRO RUWER OAB - MT0011311A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SADIO SAUDE ANIMAL LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Intimação do advogado da parte autora do inteiro teor contido no ID 

15714590.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000782-75.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO CARNEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIGUEL DE CARVALHO FRANCO OAB - MG38032 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIACAO JUINA LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO GOMES SILVA FILHO OAB - MT0012036A-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DESPACHO Processo: 

1000782-75.2017.8.11.0013. REQUERENTE: ROBERTO CARNEIRO 

REQUERIDO: VIACAO JUINA LTDA - EPP Vistos. Intime-se o exequente 

para que traga em mesma petição cálculo atualizado da dívida e CPF/CNPJ 

em mesma petição. Cumpra-se. PONTES E LACERDA, 10 de dezembro de 

2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000044-87.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

OLIKHVER OLIVEIRA DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELIA MARIA DOS SANTOS TONHA ALVES OAB - MT0005278A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO(A))

 

Intimação da advogada da parte autora do inteiro teor do despacho, que 

segue: Processo: 1000044-87.2017.8.11.0013. REQUERENTE: OLIKHVER 

OLIVEIRA DIAS REQUERIDO: OI S/A Vistos. Dê-se vistas ao exequente. 

Cumpra-se. PONTES E LACERDA, 22 de novembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000775-83.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ BRUGNHAGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HILMAN MOURA VARGAS OAB - MT0019516S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA OAB - MG0063440A 

(ADVOGADO(A))

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG0109730A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte requerida para apresentação de contrarrazões, no 

prazo legal.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 81260 Nr: 3443-20.2012.811.0013

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Moisés Pereira Pires, Sonia Maria Carvalho da 

Silva Pires

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Guilherme Costa 

Salazar - OAB:11519-MT

 Intimação da parte ré da r. sentença; "Terceira fase - causas de aumento 

e diminuição de pena: Não há circunstâncias que aumentem ou diminuam a 

pena, devido a isso fixo a pena-definitiva em 1 ano de detenção. Com 

relação à substituição da pena restritiva de liberdade por restritivas de 

direito: Por todas essas razões e considerando que a substituição da 

pena está normatizada no Código Penal e, portanto, sujeitas às diretrizes 

do direito material e considerando ainda que é vedado ao juiz uma 

interpretação ampliativa contra o acusado, a substituição da pena privativa 

de liberdade por restritiva de direito, não pode ser negada. Como é cediço, 

um dos requisitos para a substituição da pena privativa de liberdade em 

restritivas de direitos é exatamente a certeza de que a substituição será 

suficiente (inciso I do art. 44 do CP), isto diante da pena privativa de 

liberdade aplicada não ser superior a quatro anos, e o crime não ter sido 

cometido com violência ou grave ameaça à pessoa. Nesse contexto, não 

sendo o réu reincidente em crime doloso e portador de bons 

antecedentes, entendo que a substituição seja suficiente para a 

prevenção e a repressão do crime cometido, já que não exercido com 

violência ou grave ameaça, sendo desnecessária a manutenção da 

apelante no cárcere. Em consequência, na forma do art. 44, § 2º do CP, 

substituo a pena privativa de liberdade imposta por uma restritiva de 

direito, consistente em PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA no valor de R$5.000,00, 

em favor do CONSELHO DE SEGURANÇA PÚBLICA DE PONTES E 

LACERDA - CONSEG. No que tange ao efeito secundário da condenação, 

decreto a suspensão da permissão ou a habilitação, para dirigir veículo 

automotor, com a duração de um ano (art. 293, CTB), a contar do trânsito 

em julgado da sentença. [...] "

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002288-52.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LUCELIA GONCALVES DUARTE LOPES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1002288-52.2018.8.11.0013. REQUERENTE: LUCELIA GONCALVES 

DUARTE LOPES REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE 

PONTES E LACERDA Vistos em sentença. Dispensado o relatório com 

fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, 

vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em razão da 

inexistência de necessidade de produção de prova em audiência. Desta 

forma, com a prova documental carreada aos autos, entendo que o feito 

se encontra devidamente instruído para julgamento. Passo a análise do 

MÉRITO. Os pedidos do autor são procedentes. Trata-se de AÇÃO de 

Imposição de fazer ajuizada por LUCELIA GONCALVES DUARTE LOPES, 

por intermédio do DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE PONTES E 

LACERDA, em que pede para compeli-lo a prestar serviço público 

essencial à saúde e à própria vida do enfermo, o qual não pode mais 

esperar diante da necessidade do fornecimento dos medicamentos 

Omalizumab 150mg (2 ampolas ao mês) para uso em um período inicial de 

nove meses. Insta mencionar que a saúde da população é dever do 
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Estado e garantia do cidadão, devendo aquele proporcionar o suficiente 

para o seu bem-estar. Assim, com fundamento no Princípio da Dignidade 

da Pessoa Humana, nenhum cidadão poderá sofrer qualquer ato que 

atente contra a sua saúde. O artigo 196 da Carta Magna consagra o direito 

à saúde como dever do Estado, que deverá, por meio de políticas sociais e 

econômicas, propiciar aos necessitados não "qualquer tratamento", mas o 

mais adequado e eficaz, capaz de ofertar à pessoa enferma maior 

dignidade e menor sofrimento, senão vejamos: "Art. 196. A saúde é direito 

de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e 

econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos 

e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua 

promoção, proteção e recuperação". Analisando a narrativa fática 

descrita na exordial em confronto com os elementos probatórios 

carreados aos autos, especialmente pelo teor dos documentos juntados a 

exordial, denota-se que a paciente/autora sofre de Urticária com 

Angiodema e dispneia e síncope crônicas de difícil controle (CID10 L50.9) 

e, de acordo com o laudo médico emitido pelo alergista Dr. Juliano Coelho 

Philippi, CRM–MT 3695, não possuindo recursos financeiros para o custeio 

dos medicamentos. Ainda que o medicamento não seja contemplado pelo 

SUS, o Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial 1.657.156 

estabeleceu requisitos para o seu fornecimento, vejamos: 1 - 

Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado 

expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou 

necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento 

da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; O autor apresentou 

relatório médico; 2 - Incapacidade financeira do paciente de arcar com o 

custo do medicamento prescrito; Termo de declaração acostado a 

exordial; 3 - Existência de registro do medicamento na Agência Nacional 

de Vigilância Sanitária (Anvisa); Não se trata de questão hipotética ou da 

possibilidade abstrata de vir a necessitar do medicamento. Ao reverso 

disso, de situação real e concreta. Ademais, não se pode restringir o 

direito à vida e a saúde devido a formalismos injustificados do Estado. 

Ressalto ainda que a pretensão da requerente se justifica na medida em 

que "assegurar-se o direito à vida a uma pessoa, propiciando-lhe 

medicação específica que lhe alivia até mesmo sofrimentos e a dor de uma 

moléstia ou enfermidade irreversível, não é antecipar a tutela jurisdicional 

através de medida cautelar, mas garantir-lhe o direito de sobrevivência" 

(RSTJ 106/109-113). A jurisprudência, casos tais, assim tem entendido: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO 

DE MEDICAMENTOS A PACIENTE HIPOSSUFICIEN-TE. OBRIGAÇÃO DO 

ESTADO. SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBU-NAL FEDERAL. 1. Paciente 

carente de recursos indispensáveis à aquisição dos medicamentos de que 

necessita. Obrigação do Estado de fornecê-los. Precedentes. 2. Incidência 

da Súmula n. 636 do STF: "não cabe recurso extraordinário por 

contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua 

verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas 

infraconstitucionais pela decisão recorrida". 3. Agravo regimental a que se 

nega provimento”. (STF - AI-AgR 616551 / GO – GOIÁS, AG.REG.NO 

AGRAVO DE INSTRUMENTO, Rel. Min. EROS GRAU, 23/10/2007) Destaco 

que, no presente caso, o Poder Judiciário não figura como co-gestor dos 

recursos destinados à saúde, interferindo no orçamento do Estado e 

Município. Não significa violação ao princípio de independência e harmonia 

dos Poderes, já que no campo de obrigação contraposta há interesse 

individual indisponível, inexistindo discricionariedade administrativa. Nesta 

esteira, o Poder Judiciário se faz presente apenas e tão somente para 

inibir a execução das irregularidades praticadas pela administração, que, 

de fato, não observou os princípios constitucionais. Assim, demonstrado 

que o requerido não se desincumbiu de seu ônus probatório, diante da 

exegese do art. 373, II, do CPC, bem como amparado pelos elementos de 

cognição aportados aos autos pela autora, outra solução não resta senão 

a procedência da demanda. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro 

no art. 487, inciso I do NCPC, JULGO PROCEDENTE do pedido do autor, 

ratificando a liminar deferida, para DETERMINAR em caráter definitivo, que 

o Estado de Mato Grosso e Município de Pontes e Lacerda, 

independentemente de óbices burocráticos, providencie de modo gratuito 

os medicamentos Omalizumab 150mg (2 ampolas ao mês) para uso em um 

período inicial de nove meses, em favor do paciente LUCELIA 

GONCALVES DUARTE LOPES, no prazo de 05 (cinco) dias, pelo tempo e 

quantidade indicada pelo médico, assegurando, dessa forma a paciente, a 

efetivação do direito referente à vida e à saúde. Confirmo a tutela deferida 

ID 15774448, nos exatos termos proferidos. Deixo de condenar a 

reclamada no pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei 

Federal nº 9.099/95). Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Transitado em 

julgado, Arquive-se. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o 

presente projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. 

WANESSA MORAIS SANTOS Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para 

que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. PONTES E LACERDA, 10 de 

dezembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000213-40.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA TERMO DE AUDIÊNCIA 27 de 

Novembro de 2018. DADOS DO PROCESSO Código: 

1000213-40.2018.811.0013 Requerente: LEONARDO DOS SANTOS 

Requerido: BANCO BRADESCO S.A. PRESENTES Juíza Leiga: Wanessa 

Morais Santos Preposto/requerido: Julio Cesar Mundim Oliveira Advogado 

do requerido: João Otávio Mundim Oliveira – OAB/MT 22.817 

OCORRÊNCIAS I – Efetuado o pregão constatou-se a ausência da parte 

promovente e seu advogado. Diante da ausência da parte não realizou-se 

a instrução. II – Dada a palavra ao advogado da promovida: Diante a 

ausência da parte, requer a extinção do processo. Requer ainda a juntada 

da carta de preposto e termo de substabelecimento. D E L I B E R A Ç Õ E 

S Como preconiza o art. 51, inciso I, da Lei n.° 9.099/95, o processo deve 

ser extinto sem resolução do mérito quando o(a) demandante deixa de 

compa-recer a qualquer das audiências nele designadas. No caso 

vertente, observa-se que foi ele regularmente intimado da realização do 

ato e que não comunicou qualquer impedimento até a sua abertura, como 

seria de rigor à vista do art. 453, § 1.°, do CPC. Posto isso, com fulcro no 

primeiro dispositivo legal acima mencionado, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Certificado o trânsito em 

julgado da sentença, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. 

Remeta-se à contadoria para que apure o valor das custas processuais. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Submeto, nos termos do art. 40 da 

Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de homologação 

por parte do juízo. Nada mais havendo a consignar, por mim, Wanessa 

Morais Santos, Juíza Leiga, foi lavrado o presente termo, que vai assinado 

pelos presentes. Wanessa Morais Santos Juíza Leiga PARTES 

PRESENTES BANCO BRADESCO S.A. Requerido/preposto João Otávio 

Mundim Oliveira Advogado do requerido Vistos, etc. HOMOLOGO, para 

que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Pontes e Lacerda/MT, 27 de 

Novembro de 2018. LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010410-03.2016.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

FATIMA MORAIS DE OLIVEIRA TAVARES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO VASCONCELLOS AMANCIO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

8010410-03.2016.8.11.0013. REQUERENTE: FATIMA MORAIS DE OLIVEIRA 

TAVARES REQUERIDO: ADRIANO VASCONCELLOS AMANCIO Vistos em 

Sentença. Dispensado o Relatório na forma do art.38 da Lei 9.099/95. 
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Passo a decidir. Insta salientar que o procedimento virtual se encontra 

paralisado há mais de 30 dias, embora a parte Requerente tenha habilitado 

advogado que ciente da intimação para se manifestar, permaneceu inerte. 

Consta ainda, conforme certidão retro, que a parte promovente foi 

devidamente intimada e não se manifestou. A Lei 9.099/95 prescreve no 

§1º do art.51, que a extinção do processo nos casos previstos em lei, 

independe de prévia intimação pessoal das partes, in verbis: Art. 51. 

Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: 

.......................................................................... § 1º A extinção do 

processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal 

das partes. Ressalta-se que a mencionada norma visa a dar efetividade 

aos princípios orientadores dos processos que tramitam nos Juizados 

Especiais, mormente os da informalidade, celeridade e economia 

processual (artigo 2º da Lei nº 9.099/95). De fato, ao que se infere da 

leitura do artigo 51, § 1º, da Lei nº 9.099/95, tratou o legislador de 

disciplinar a matéria relativa à extinção do processo de maneira específica 

e diversa daquela constante do estatuto processual civil, não deixando, 

por isso, margens à sua aplicação subsidiária. Veja-se que, de acordo 

com a supracitada norma, em qualquer hipótese, a extinção do processo 

não dependerá da prévia intimação pessoal das partes, o que, realmente, 

nos leva à indubitável conclusão de que a norma especial não deixou 

espaço para o emprego subsidiário do CPC nesses casos. A aplicação do 

Código de Processo Civil aos processos de competência dos Juizados 

Especiais é subsidiária, não se mostrando possível, nas hipóteses em que 

há regramento específico na Lei nº 9.099/95. Vale destacar, ainda, o fato 

de o artigo 51, § 1º, da lei 9.099/95 aplicar-se a toda e qualquer espécie 

de demanda que se submeta à competência dos Juizados Especiais, seja 

ela de conhecimento ou de execução. Reitere-se que tal interpretação 

dada à lei está em consonância com os princípios da simplicidade, da 

informalidade, da economia processual e da celeridade, que informam o 

processo nos Juizados Especiais, a teor do art. 2º, da Lei nº 9.099/95. 

Isso Posto, Em virtude da paralisação do feito por mais de 30 dias, em 

razão da inércia do requerente em dar prosseguimento ao feito, julgo 

extinto o processo, sem apreciação do mérito, com fulcro §1º do art.51 da 

Lei 9.099/95. Intime-se a requerente para levantamento dos documentos 

originais depositados em cartório. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de 

sentença para fins de homologação por parte do juízo. WANESSA 

MORAIS SANTOS Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam 

seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na 

forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário 

com as cautelas de estilo. PONTES E LACERDA, 29 de novembro de 2018. 

Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010091-35.2016.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CELIO ABREU DE OLIVEIRA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL SOARES GONCALVES OAB - MT0013850A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZEILTON ALVINO FERREIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON DONIZETH DE FREITAS FARIA OAB - MT0004202A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

8010091-35.2016.8.11.0013. REQUERENTE: CELIO ABREU DE OLIVEIRA - 

ME REQUERIDO: AZEILTON ALVINO FERREIRA Vistos em Sentença. 

Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. 

Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta julgamento visto 

que se encontra devidamente instruído para julgamento. PRELIMINAR – 

INÉPCIA DA INICIAL Arguiu a reclamada a preliminar de inépcia da inicial, 

alegando ausência de documentos necessário para a propositura da 

demanda, e assim requereu a extinção do processo. Contudo, analisando 

os documentos acostados, tenho que o feito encontra-se apto para 

apreciação do juízo. Rejeito a preliminar arguida. FUNDAMENTO E DECIDO 

Superada preliminar, passo à análise do mérito. Trata-se de Reclamação 

Ação de Cobrança em que CELIO ABREU DE OLIVEIRA - ME move em 

desfavor de AZEILTON ALVINO FERREIRA. Alega em síntese, que por ser 

empresa do ramo imobiliário firmou contrato escrito com o reclamante, o 

qual previa clausula de exclusividade para a venda de um imóvel do 

reclamado. Porém, que o reclamado vendeu o referido imóvel e não lhe 

repassou a comissão de direito. O que se requer perante o judiciário. Em 

contestação o reclamado aduz que nada deve ao reclamante, visto ter 

rescindindo o contrato com a reclamante em 28/10/2015, e assim anexou 

recibo que pagou pelos serviços até então prestados o valor de R$ 50,00 

(cinquenta reais). A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra 

que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e 

equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. (destaquei e negritei). Isso demonstra que o Juízo, poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade, amparada na Lei. Houve designação de audiência de 

instrução onde foram ouvidas pelo juízo as partes litigantes e 

testemunhas. O proprietário da imobiliária, ora requerente, Sr. Celio 

declarou que propôs a demanda visto o requerido ter vendido a casa ‘por 

fora’ e depois tirou da imobiliária. Que fez anúncios da casa, e para 

eventual desistência da venda cobra uma taxa de R$ 50,00 (cinquenta 

reais), mas que quando o autor informou a suposta desistência, já havia 

vendido a casa. Não soube informar quem seria o outro corretor e nem 

quando foi efetivada a venda. O reclamado confirmou que colocou a casa 

à venda na imobiliária e depois retirou. Confirma que assinou contrato, mas 

aduz ser desconhecedor da clausula de exclusividade. Que não estava 

vendendo para outra pessoa, apenas retirou da imobiliária. E passando 

algum tempo vendeu o imóvel. Que não verificou a empresa ter fixado 

placa no imóvel e nem propagandas em redes sociais. Durante a instrução 

processual foram ouvidas ainda Patrícia (como informante) Olecir e 

Rosangela (adquirente do imóvel). Da analise dos depoimentos e oitivas, 

corroborando às demais provas produzidas no processo, em especial 

documentais, conclui-se que não assiste razão a parte reclamante. O 

Recibo datado em 28/10/2015 (ID 3185557), que traduz a rescisão do 

contrato entabulado entre as partes com clausula de exclusividade 

firmado em 10/09/2015 (ID 3185477), conduz que o contrato teve vigência 

de cerca de 48 (quarenta e oito) dias. Considerando que a Escritura fora 

lavrada em 09/12/2015, demonstra que a venda fora efetivada ao menos 

42 (quarenta e dois) dias após a rescisão entre as partes litigantes. Por 

quanto, não há provas contundentes que demonstrem que o reclamado 

tenha agido de má-fé. Não houve qualquer informação nos autos de que a 

compradora tivesse sido intermediada pela Requerente, ou que tivesse 

tido informações por esta acerca do imóvel. Ainda destaco que o próprio 

representante da reclamante não soube precisar quando a venda teria 

sido efetivada, e nem quem seria o intermediário. Assim, não se pode 

concluir que a venda teria sido efetivada ainda durante a vigência do 

contrato. Porem testemunha compromissada perante o Juízo, senhor 

Olecir Aquino Correa, informou que por meio de “conversas de salão” 

tomou conhecimento de que o reclamado estaria com interesse de vender 

seu imóvel, ao que informou sua cunhada, Rosangela, que tinha interesse 

em adquirir um imóvel. Que ao olhar a casa gostou e fecharam negocio. 

Porem, que não recebeu qualquer comissão, que não tinha conhecimento 

da imobiliária, que não viu qualquer propaganda ou placa afixada na 

residência, tampouco por meios de comunicação. A adquirente do imóvel 

informou perante o juízo que ficou sabendo da venda por meio de seu 

cunhado Olecir, que quando visitou a casa não tinha qualquer placa, de 

forma que negociou diretamente com Azeilton. Não viu qualquer outro tipo 

de propaganda sobre a venda do imóvel. Fizeram contrato, afirma que a 

negociação se deu no começo de dezembro de 2015, em questão de dias 

houve a escrituração do imóvel. Pagou pelo bem cerca de R$ 215.000,00 

(duzentos e quinze mil reais), sendo pagamento à vista (dinheiro + 

veiculo). Logo, com os documentos acostados a Reclamante não se 

desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (CPC, art. 373, I), quanto 

ao fato constitutivo do seu direito referente a cobrança ajuizada de 

comissão de corretagem pela venda do imóvel. Neste sentido: RECURSO 

INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE COMISSÃO DE CORRETAGEM 

AJUIZADA POR IMOBILIÁRIA. CONTRATAÇÃO POR ESCRITO, COM 

CLÁUSULA DE EXCLUSIVIDADE, POR PRAZO DETERMINADO. VENDA 

DIRETA PELO PROPRIETÁRIO. CLÁUSULA QUE NÃO POSSUI EFEITOS 

ABSOLUTOS. AUSÊNCIA DE SUFICIENTE COMPROVAÇÃO DE QUE A 

IMOBILIÁRIA TENHA EFETIVAMENTE PROMOVIDO A APROXIMAÇÃO DAS 

PARTES NEGOCIANTES. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 

(Recurso Cível Nº 71006881809, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Roberto Behrensdorf Gomes da Silva, Julgado em 
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12/07/2017). (TJ-RS - Recurso Cível: 71006881809 RS, Relator: Roberto 

Behrensdorf Gomes da Silva, Data de Julgamento: 12/07/2017, Segunda 

Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

17/07/2017) – grifei/negritei. DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - COBRANÇA - 

CONTRATO DE CORRETAGEM COM EXCLUSIVIDADE - VENDA DO IMÓVEL 

DURANTE O CONTRATO - DISTRATO - PARCIAL PROCEDÊNCIA EM 1º 

GRAU - INSURGÊNCIA DO RÉU - CONTRATO COM CLAÚSULA DE 

EXCLUSIVIDADE - VENDA SEM INTERMEDIAÇÃO DO CORRETOR - 

COMISSÃO DE CORRETAGEM - REMUNERAÇÃO DEVIDA - RECURSO 

IMPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA. Aos contratos de corretagem 

aplica-se o Código Civil, o qual regula a relação contratual entre corretor e 

proprietário do imóvel. Alienado o imóvel, ainda que sem participação do 

corretor, em período de vigência de contrato de corretagem com cláusula 

de exclusividade, é obrigatório o pagamento do valor da corretagem. 

(TJ-SC - AC: 20100140769 SC 2010.014076-9 (Acórdão), Relator: 

Monteiro Rocha, Data de Julgamento: 29/08/2012, Quinta Câmara de Direito 

Civil Julgado) – grifei/negritei. Assim, as provas não são suficientes para 

deferimento do pleito, vez que não restou configurada a suposta 

pré-negociação entre Rosangela e Azeilton ainda no prazo de vigência do 

contrato com a Imobiliária, ora requerente. Quanto ao recibo que traduz a 

rescisão do contrato, e descreve como motivo a desistência da venda do 

imóvel, tenho que a vontade de desistência de venda não pode ser 

permanente, sendo de livre direito do requerido retomar a vontade em 

vender aquilo que lhe pertence, sem que isto o deixe infinitamente atrelado 

ao contrato contido nos autos. Se o reclamado agiu de má-fé, 

pre-negociando a venda e depois retirando a Imobiliária do negócio para 

não ter que pagar a comissão, tenho que a parte autora não logrou êxito 

em produzir tal prova. Por fim, considerando a data da lavratura da 

Escritura do Imóvel (09/12/2015) e data da rescisão do contrato entre as 

partes litigantes (28/10/2015), e demais provas produzidas, concluo ser 

improcedentes os pedidos formulados pelo autor. DISPOSITIVO PELO 

EXPOSTO, com fundamento nos artigos 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, referente à 

Ação de Cobrança promovida por CELIO ABREU DE OLIVEIRA – ME em 

desfavor de AZEILTON ALVINO FERREIRA, extinguindo o processo com 

resolução do mérito. Deixo de condenar a reclamada no pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis 

nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o 

presente projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. 

WANESSA MORAIS SANTOS Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para 

que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. PONTES E LACERDA, 5 de 

dezembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000229-28.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANE LIMA FERNANDES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000229-28.2017.8.11.0013. REQUERENTE: ROSANE LIMA FERNANDES 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, DEPARTAMENTO ESTADUAL 

DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Conforme 

inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. 

Ainda, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo 

ao julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade de dilação 

probatória. PRELIMINARES – INÉPCIA DA INICIAL / AUSENCIA DE 

LEGITIMIDADE E INTERESSE PROCESSUAL / LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ 

Inicialmente, quanto a preliminar de inépcia da inicial, por aduzir que não 

pode alterar o prontuário veicular, sem que o comprador promova, tenho 

que não houve indicação de inépcia, mas alegação quando ao mérito. 

Concluo a demanda não ser inepta, conforme alegou a requerido. A parte 

reclamada na sua peça contestatória arguiu a preliminar de falta de 

interesse processual e ausência de legitimidade, mas tal preliminar se 

confunde com o mérito e como tal será analisada. Quanto tese de litigância 

de má fé, situação que não foi constatada nos autos. Rejeitadas. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Superadas as preliminares, passo à análise de 

MÉRITO. Os pedidos da parte autora são improcedentes. A autora aduz ter 

vendido uma moto HONDA/CG Titan 150ES ano 2006/2006, vermelha placa 

KAB 8392, no ano de 2012 para um senhor “o qual não se recorda o 

nome”. Que o referido veiculo não fora transferido e assim estaria sendo 

cobrada por encargos tributários. Desta forma propôs demanda visando a 

negativa de propriedade e anulação dos débitos. Conforme ID 5585532, 

havia um debito no total de R$ 855,69 (oitocentos e cinquenta e cinco reais 

e sessenta e nove centavos), referente a Licenciamento e Seguro DPVAT 

referente aos anos de 2016 e 2017. Pugnou pela inexistência de 

propriedade, desobrigação de encargos e multa e a ‘baixa do veiculo’. Pois 

bem, o DETRAN/MT em sua defesa, além das preliminares já afastadas 

destacou ser estranho que o comprador não estivesse integrando o polo 

passivo da demanda, e ainda transcreveu dispositivos legais que 

conferem ao vendedor obrigação solidaria com o comprador, quando 

deixa de comunicar a venda no prazo de 30 (trinta) dias. Dentre os 

documentos acostados, junto ao ID 10372325, observa-se que o 

DETRAN/MT anexou relatório do referido veiculo onde demonstra que NÃO 

HÁ DEBITOS EM ABERTO. Assim, a tese da parte requerente de que 

estaria sendo cobrado por determinados encargos tributários não 

subsiste. Diante o relatório demonstrando que não há débitos em aberto, 

imperioso ainda, reconhecer que a principal tese da demanda, ou seja, as 

cobranças indevidas de encargos tributários, perdeu o objeto. No entanto, 

em sede de impugnação a contestação, eis que a parte autora anexou o 

documento CRVL, que demonstra que a venda fora efetivada, 

precisamente para ANTONIO LOBO LEITE, RG 2186809-3 SSP/MT, CPF 

853.696.247-04, residente Rua Sergipe, s/nº centro – Pontes e Lacerda, 

sendo as assinaturas de vendedor e comprador reconhecidas por 

verdadeiro no Cartorio do 2º Oficio nesta Comarca de Pontes e Lacerda, 

em 27/07/2017. Porem, uma vez que o referido comprador do 

veiculo/motocicleta não é parte integrante da lide, incabível que este juízo 

determine que o DETRAN proceda a transferência do bem. DISPOSITIVO 

PELO EXPOSTO, com fundamento nos artigos 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, referente à 

Ação Declaratória de Negativa de Propriedade c/c anulatória de débitos, 

extinguindo o processo com resolução do mérito. Deixo de condenar a 

reclamada no pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei 

Federal nº 9.099/95). Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Submeto, nos 

termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para 

fins de homologação por parte do juízo. WANESSA MORAIS SANTOS 

Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, 

o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da 

Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. PONTES E LACERDA, 5 de dezembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Comarca de Poxoréo

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 61413 Nr: 1100-48.2012.811.0014

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celson Marcon - OAB:MT - 

11.340-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriano Souza Paulino - 

OAB:MT/16689-O

 VISTO,

Nos termos da Resolução nº 002/2018-CNJ, INTIME-SE a parte requerente 

para que, em cinco (05) dias, se manifeste sobre o pedido de 

levantamento de valores (fls. 170/172), sob pena de seu silêncio ser 

interpretado como aquiescência ao deferimento do pleito.

Transcorrido o prazo assinalado, com ou sem manifestação, CONCLUSOS 
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para análise e deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 73134 Nr: 60-55.2017.811.0014

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV(S

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Richardt André Alprecht - 

OAB:OAB/PR 53.186

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 60-55.2017.811.0014 (Código 73134)

SENTENÇA

VISTO,

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão ajuizada por BANCO VOLVO 

(BRASIL) S.A em face de EL SHADAI TERRAPLANAGEM, todos 

devidamente qualificados nos autos.

Verifica-se nos autos que, a parte autora fora devidamente intimada à fl. 

55-v, para que manifestasse nos autos, contudo, manteve-se inerte, 

conforme certidão de fl. 56.

Os autos vieram-me conclusos.

É o relato do essencial.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Perlustrando os autos, vislumbra-se que estes comportam extinção com 

fulcro no art. 485, inciso III, do CPC, uma vez que a requerente 

demonstrou, claramente o abandono da causa, traduzindo-se em seu 

desinteresse no prosseguimento do feito.

Sobre o assunto a lição de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade 

Nery:

 “Para que se verifique esta causa de extinção do processo, é necessário 

o elemento subjetivo, isto é, a demonstração de que o autor 

deliberadamente quis abandonar o processo, provocando sua extinção. 

Caso pratique algum ato depois de decorridos os trinta dias, o processo 

não deve ser extinto. O termo inicial do prazo ocorre com a intimação 

pessoal do autor para dar andamento ao processo (CPC, artigo 267, § 1º)” 

(Código de Processo Civil Comentado, Editora Revista dos Tribunais, 2ª 

ed., p. 670).

 Destarte, não se mostra arrazoado o prosseguimento do feito por mero 

rigorismo jurídico, sendo sua extinção medida cabível.

Assim, restando evidente a falta de compromisso da parte autora para 

com a presente ação, JULGO EXTINTO o feito, com fulcro no que dispõe o 

art. 485, inciso III, do novo Código de Processo Civil, por abandono da 

causa.

Sem custas processuais.

Transitado em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

formalidades de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64170 Nr: 676-35.2014.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco Teodoro de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALTÉRCIO TEIXEIRA DE 

OLIVEIRA - OAB:19365/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador (a) Federal - INSS 

- OAB:

 Certifico que procedo a intimação das partes do retorno dos autos a este 

juízo

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 65491 Nr: 1586-62.2014.811.0014

 AÇÃO: Procedimento Sumário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jair Alves Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eber Amancio de Barros - 

OAB:MT/15.181-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que procedo a intimação das partes do retorno dos autos a este 

juízo

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 70594 Nr: 800-47.2016.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sonia Soares Porto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eurico Queiro de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Souza Paulino - 

OAB:MT/16689-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007-CGJ 

(CNGC/MT), impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR a parte 

requerente via advogado, através do DJE (Diário da Justiça Eletrônico), 

para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar acerca da certidão do oficial 

de justiça(ID 16141010) juntada às fls 57.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 71534 Nr: 1337-43.2016.811.0014

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juízo de Direito da 2ª Vara de Primavera do Leste-MT, 

Du Pont do Brasil S/A - Divisão Pioneer Sementes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Frederico Wagner França Tannure Filho, José 

Augusto Astutt Tennure

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Luis Zanon - OAB:-MT 

9.975-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mário César Crema - 

OAB:MT- 3.873

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007-CGJ 

(CNGC/MT), impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR as partes, 

via advogado, através do DJE (Diário da Justiça Eletrônico), para que se 

manifestem acerca da avaliação, juntada nos autos às fls 197/202, no 

prazo de 5(cinco) dias, conforme decisão de fls 195.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 75598 Nr: 1312-93.2017.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos Lelis Juiz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernando Xavier Mundin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Bispo de Araújo Filho 

- OAB:OAB/MT 14537

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que procedo a intimação da parte autora para no prazo legal, 

promover regular andamento no feito

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 69700 Nr: 293-86.2016.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vitória Vaz de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Poxoréu - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Bispo de Araújo Filho 
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- OAB:OAB/MT 14537

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Willian Xavier Soares - 

OAB:OAB/MT 18249/O

 Certifico que procedo a intimação das partes do retorno dos autos a este 

juízo

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63252 Nr: 1423-19.2013.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Izabel Alves dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Cicero Pinto - 

OAB:14174-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador (a) Federal - INSS 

- OAB:

 Certifico que procedo a intimação das partes do retorno dos autos a este 

juízo

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62689 Nr: 938-19.2013.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivonete Carlos Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio Gonçalves de Miranda 

Neto - OAB:MT 14576, Maria Elisa Sena Miranda - OAB:15017/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que procedo a intimação das partes do retorno dos autos a este 

juízo

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62559 Nr: 822-13.2013.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Moique Pereira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Morro da Mesa Concessionária Rodovia S/A, 

Constral Construtora Ltda, Dr. Estevão Corrêa de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giselle Saggin Pacheco - 

OAB:14129-A/MT, Reinaldo Bispo de Araújo Filho - OAB:OAB/MT 

14537

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Carlos de Oliveira 

Guimarães Júnior - OAB:5959/MT, Leonardo Luiz Nunes 

Bernazzolli - OAB:MT 10.579, Leondina Moro - OAB:16569

 Certifico que procedo a intimação das partes do retorno dos autos a este 

juízo

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 28708 Nr: 1214-55.2010.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Pereira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Silva Nascimento - 

OAB:12974-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que procedo a intimação das partes do retorno dos autos a este 

juízo

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 18738 Nr: 787-34.2005.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Doralice Pego de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cláudia Aquino de Oliveira - 

OAB:7230/MT, Fabiano Goda - OAB:7188/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador (a) Federal - 

OAB:

 Certifico que procedo a intimação das partes do retorno dos autos a este 

juízo

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 67476 Nr: 924-64.2015.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aldo Agulhon

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Benjamim de Oliveira - 

OAB:5.041/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que procedo a intimação das partes do retorno dos autos a este 

juízo

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 60078 Nr: 1304-29.2011.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eva Silva Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dayse Crystina de Oliveira 

Lima - OAB:13890/MT, Ethiene Brandão e Silva - OAB:7058

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

DEFIRO o pedido de fls. 182.

Por conseguinte, EXPEÇA-SE nova alvará de levantamento para a conta 

bancária informada pela causídica subscritora.

Sem prejuízo, INTIME-SE a parte credora, pessoalmente, acerca do total da 

quantia a ser levantada.

Após, CERTIFIQUE-SE a satisfação do crédito perseguido e RETORNEM os 

autos conclusos para análise e deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 78758 Nr: 520-08.2018.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlas Tsinhotseedza'Orio'o

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Certifico que procedo a itimação da pare autora, para no prazo legal, 

promover regular andamento no feito

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 78391 Nr: 332-15.2018.811.0014

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juizo de Direito da 1ª Vara Cível de Dracena- SP, 

Fertilizantes Heringer S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Helio José de Lima, Natalina Rodrigues de 

Oliveira Lima, Assis José de Lima, Diva Real de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Poloni Sanches - 

OAB:SP 158.795

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que REIETRO a intimação da parte autora, para no prazo legal, 

manifestar-se sobre a certidão do oficial de justiça a seguuir transcrita " 

Certifico que devolvo o r. Mandado de Reavaliação sem o cumprimento, 

porque a parte requerente não efetuou o depósito da diligência ou 

ofereceu condução para levar o oficial de justiça. Certifico ainda que deixo 

de informar o valor da diligência em razão de não saber a localização dos 

bens, tendo em vista não constar no mandado o itinerário. Juranir 

Gonçalves Nunes

oficial de justiça

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 69387 Nr: 124-02.2016.811.0014

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ademar Nunes Beck

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elson Souza Miranda - 

OAB:/MT - 16.514

 Certifico que procedo a intimação da parte ré atravpes de seu advogado, 

para no prazo legal, apresentar as alegaões finais

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 21347 Nr: 548-93.2006.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Amélia Pio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Néri 

- OAB:8740-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que procedo a intimação da parte interessada para apresentar 

os dados bancários para fins de transferência dos valores vinculados nos 

presentes autos

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 30176 Nr: 980-39.2011.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos Moura Branco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fred Henrique Silva Gadonski - 

OAB:6927, Murillo Espinola de Oliveira Lima - OAB:MT 3.127-A, 

Volmir Carlos Debona Junior - OAB:16901/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A/MT, Sérvio Túlio de Barcelos - 

OAB:14258-A

 Certifico que procedo a intimação da parte autora para no prazo legal, 

promover regular andamento no feito

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63344 Nr: 35-47.2014.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nivaldo Félix da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Poxoréu - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elson Sousa Miranda - OAB:/MT 

- 16.514, Maiara Cristiane da Silva Rosa - OAB:OAB/MT 23703/O, 

WILLIAN XAVIER SOARES - OAB:18249/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Márcia Macedo Galvão - 

OAB:15668

 Certifico que procedo a intimação das partes do retorno dos autos a este 

juízo

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

Comarca de São José do Rio Claro

Diretoria do Fórum

Ordem de Serviço

ORDEM DE SERVIÇO Nº 001/2018

A Excelentíssima Senhora Doutora CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO, 

MMª. Juíza de Direito da 1.ª vara e Diretora do Foro, o Excelentíssimo 

Senhor Doutor LUIS FELIPE LARA DE SOUZA, MM. Juiz de Direito da 2.ª 

Vara da Comarca de São José do Rio Claro-MT, no uso de suas 

atribuições legais,

CONSIDERANDO a necessidade de se estabelecer normas para o 

cumprimento dos Mandados Expedidos aos Senhores Oficiais de Justiça 

com deslocamento para o Município de Nova Maringá-MT e Distrito de 

Brianorte-MT; CONSIDERANDO que nesta época do ano, as chuvas são 

intensas e as estradas para essas localidades não são asfaltadas, 

tornando difícil seu acesso; CONSIDERANDO ainda que o deslocamento 

poderá ocorrer acidentes ou ainda atoleiros;

RESOLVE

 Art. 1º - Fica suspenso no período de janeiro/2019 a março/2019, o 

cumprimento de Mandados pelos oficiais de justiça nas referidas 

localidades; Art. 2º - Excepcionalmente, deverão ser cumpridos os 

Mandados Urgentes, que venham acarretar prejuízos ou danos às partes. 

Art. 3º - Esta ordem de serviço entrará em vigor na data de sua 

publicação no mural do foro, considerando-se revogadas as disposições 

em contrário.Publique-se, remetendo-se cópia à E. Corregedoria Geral da 

Justiça e colhendo-se o "ciente" de todos os servidores.Cumpra-se. São 

José do Rio Claro, 04 de dezembro de 2018.

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

Juíza de Direito da 1.º Vara e Diretora do Foro

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 56211 Nr: 1755-89.2014.811.0033

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: HERALDO KIEFER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O JUÍZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Conforme entendimento sedimentado pelo STJ, é imprescindível a 

intimação da parte contrária quando eventual acolhimento dos embargos 

de declaração possam atribuir efeitos infringentes.

 Por tal razão, com base nos princípios do contraditório e da ampla defesa, 

e em atenção ao que determina o art. 1.023, § 2.º do CPC, mister a 

intimação dos embargados para manifestarem-se, acerca dos embargos 

de declaração opostos por José Thomé Prediger - terceiro interessado 
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(fls. 586/594).

Logo, intime-os para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestarem-se sobre 

os embargos.

Decorrido o prazo assinalado, com ou sem manifestação, o que DEVERÁ 

ser certificado, TORNEM-SE os autos conclusos.

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000812-16.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

CECILIA ROMAO DE SOUZA (REQUERENTE)

SIMONI ROMAO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIR KAUFFMAN OAB - MT0017421A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIDNEI CARDOSO DE SOUZA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE SÃO 

JOSÉ DO RIO CLARO DESPACHO Processo: 1000812-16.2018.8.11.0033. 

REQUERENTE: CECILIA ROMAO DE SOUZA, SIMONI ROMAO DE SOUZA 

REQUERIDO: SIDNEI CARDOSO DE SOUZA Vistos. Trata-se de Inventário 

por Arrolamento dos bens deixados por SIDNEI CARDOSO DE SOUZA, 

falecido em 14 de outubro de 2018, ajuizado pela viúva CECÍLIA ROMÃO 

DE SOUZA, figurando como herdeiros SIMONI ROMÃO DE SOUZA e 

CLEITON ROMÃO DE SOUZA. Na petição inicial, a meeira e os herdeiros 

pugnam pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, sob a alegação 

de que não se encontram em condições de arcar com os custos do 

processo sem que comprometa o sustento próprio e de sua família. A 

inteligência da nova norma de processo civil prevê que a pessoa natural 

ou jurídica com insuficiência de recursos tem direito à gratuidade da justiça 

(CPC/2015, art. 98), sendo presumida como verdadeira a alegação de 

insuficiência da pessoa natural (CPC/2015, art. 99, § 3º). Na hipótese dos 

autos, malgrado a evidência da falta de pressupostos para concessão 

dos benefícios da justiça gratuita, diante da expressão do patrimônio 

inventariado (o acervo hereditário foi orçado em R$ 261.573,00, valores 

inerentes a um imóvel e veículos), em obediência ao quanto disposto no 

artigo 99, §2º, do Código de Processo Civil, hei por bem determinar aos 

Requerentes que comprovem efetivamente a insuficiência alegada, para 

posterior análise do pedido de concessão da gratuidade. Isto posto, 

INTIME-SE, via DJe, o advogado subscritor da petição inicial para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, juntar documentação probatória que comprove a 

incapacidade financeira e a impossibilidade de pagamento das despesas 

inerentes às taxas e custas judiciárias. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, tornem os autos conclusos. São José do Rio Claro/MT, 06 

de dezembro de 2018. CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000756-80.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

DESTILARIA DE ALCOOL LIBRA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCEL ALEXANDRE LOPES OAB - MT6454/O-O (ADVOGADO(A))

EDUARDO HENRIQUE PECZEK CALVARIO OAB - MT22437/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MIRAX COMERCIO E INDUSTRIA DE CEREAIS LTDA (EXECUTADO)

 

Intimação do Excelentíssimo advogado da parte autora para efetuar o 

preparo ou retirar a carta precatória para distribuição na comarca de 

Vera-MT, no prazo legal.

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 79177 Nr: 1147-52.2018.811.0033

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ALBERTO FERREIRA DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CARLOS ALBERTO FERREIRA DA CRUZ, 

Cpf: 03711713181, Rg: 21612986, Filiação: Ismenia Batista da Cruz e 

Sebastião Ferreira da Cruz, data de nascimento: 05/08/1989, brasileiro(a), 

natural de Cuiaba-MT, convivente, diarista. atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O Ministério Público do Estado de Mato Grosso [...] vem, 

perante este juízo, na forma da lei, oferecer DENÚNCIA contra: CARLOS 

ALBERTO FERREIRA DA CRUZ, brasileiro, convivente, prestador de 

serviços gerais, portador da Cédula de Identidade RG nº 2161298-6 

SSP/MT, inscrito no CPF/MF sob o nº 037.117.131-81, nascido aos 

05.08.1989, natural de Cuiabá/MT, filho de Sebastião Ferreira da Cruz e 

Ismenia Batista da Cruz, com endereço indicado como sendo na Rua 

Santana, nº 273, Bairro Jd. América, na cidade de Nova Maringá-MT. Pela 

prática do seguinte fato delituoso: Consta dos inclusos autos de inquérito 

policial que, no dia 24 de março de 2018, por volta das 14h00m, nas 

dependências da residência comum do casal, sediada na Rua Santana, 

73, Bairro Jd. América, na cidade de Nova Maringá-MT, CARLOS 

ALBERTO FERREIRA DA CRUZ ofendeu intencionalmente a integridade 

corporal da companheira/ofendida Maria Aparecida Ferreira Valentim, 

causando-lhe, pois, as lesões corporais de naturea leve descritas na 

inclusa prova médica [...] Ante o exposto, incursa está a conduta de 

Carlos Alberto Ferreira da Cruz nas disposições constantes do art. 129, 

§9º, do CP, c/c art. 5º, inciso III, da Lei Federal nº 11340/2006; razão pela 

qual oferece o Ministério Público Estadual a presente denúncia, 

requerendo seja contra ele instaurado o devido processo penal, nos 

moldes dos artigos 396 e seguintes do CPP, citando-se o denunciado para 

apresentação de resposta escrita e demais termos do processo, a fim de 

que, julgado, venha a ser condenado pela prática da infração penal que 

cometeu, ouvindo-se, oportunamente, as testemunhas a seguir arroladas. 

[...]

Despacho: Visto,Ante a existência de prova da materialidade e de 

suficientes indícios da autoria, RECEBO a denúncia ofertada em face de 

CARLOS ALBERTO FERREIRA DA CRUZ, dando-o (a) como incurso nas 

sanções descritas no artigo 129, parágrafo 9º do CP, c/c artigo 5º, inciso 

III, da Lei 11.340/2006.CITE-SE o acusado, pessoalmente, para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, através de advogado, responda à acusação, por 

escrito, inclusive juntando documentos, especificando provas e arrolando 

as testemunhas pertinentes, no máximo de 08 (oito), sob pena de 

preclusão, nos termos do art. 396-A do CPP. Se necessário, 

providencie-se, nos termos do art. 361 do Código de Processo Penal, a 

citação do(s) réu(s) por edital, com prazo de 15 (quinze) dias.Quando do 

cumprimento do mandado de citação o Oficial de Justiça deverá indagar 

acerca da possibilidade de o(s) acusado(s) constituir advogado. Não 

apresentada a resposta no prazo legal, ou se o(s) acusado(s), citado(s), 

não constituir defensor, será nomeado defensor para oferecê-la, no prazo 

de 10 (dez) dias, ficando desde já nomeado o Ilustre Defensor Público 

atuante nesta comarca.Venham aos autos certidão de antecedentes 

criminais do(s) denunciado(s) desta Comarca. Determino sejam solicitadas 

informações sobre os antecedentes do(s) acusado(s) no Instituto de 

Identificação do Estado de Mato Grosso e ao Sistema Nacional de 

Informações Criminais (SINIC).Comunique o recebimento desta denúncia ao 

distribuidor criminal, ao Instituto de Identificação Estadual e Nacional, bem 

como à Delegacia de Polícia local.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, JOSE ALBERTO DELLA 

MEA JÚNIOR, digitei.

São José do Rio Claro, 10 de dezembro de 2018

Jose Alberto Della Mea Júnior Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 19421 Nr: 1202-86.2007.811.0033
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIS FELIPE LAMMEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUBENS SOBREIRA DE OLIVEIRA, JOÃO 

PEDRO RODRIGUES, MARIA DOLORES RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUÍS FELIPE LAMMEL - 

OAB:7133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIA REGINA RECHE DE 

CASTILHO SADIM - OAB:7.838 OAB/MS

 Diante dessa especial circunstância, entendo que merece deferimento o 

pedido de busca em eventuais contas correntes da Parte devedora.Como 

se sabe, de acordo com o disposto no art. 835, I, do CPC, a penhora em 

instituição financeira é medida precedente às demais. Essa forma de 

efetivação da penhora em instituição financeira também foi bem definida 

no art. 854 do CPC:Art.854. Para possibilitara penhora de dinheiro em 

depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, 

sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições 

financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade 

supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos 

financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a 

indisponibilidade ao valor indicado na execução.Dessa forma, procedi, 

nesta data, a penhora on-line de eventuais valores depositados em 

qualquer aplicação financeira do Executado, limitado ao valor total da 

dívida, conforme inclusão da minuta de Requisição de Informações. 

Aguarde-se, por 72 horas, em gabinete, a resposta das instituições 

financeiras e, em caso de bloqueio de valores, intime-se o Executado para 

que, querendo e, no prazo legal, ofereça impugnação. Neste caso, 

determino seja transferida para a conta única, vinculando o valor a este 

processo, com a lavratura do termo de penhora nos autos e subsequente 

intimação das partes.Cumpra-se.São José do Rio Claro – MT, 05 de 

dezembro de 2018.CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 74757 Nr: 3334-67.2017.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ASSOCIADOS 

OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DABILA ADALCINA BRITO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 E esse interesse público exige sejam tomadas todas aquelas providências 

judiciais necessárias ao fiel cumprimento do direito já definido no título.Em 

outras palavras, porque a execução do título se refere à efetivação 

material de um direito nele consignado, merece a completa atenção do 

Judiciário, autorizando as medidas necessárias à dita efetivação.Diante 

dessa especial circunstância, entendo que merece deferimento o pedido 

de busca em eventuais contas correntes da Parte devedora.Como se 

sabe, de acordo com o disposto no art. 835, I, do CPC, a penhora em 

instituição financeira é medida precedente às demais. Essa forma de 

efetivação da penhora em instituição financeira também foi bem definida 

no art. 854 do CPC:Art.854. Para possibilitara penhora de dinheiro em 

depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, 

sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições 

financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade 

supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos 

financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a 

indisponibilidade ao valor indicado na execução.Dessa forma, procedi, 

nesta data, a penhora on-line de eventuais valores depositados em 

qualquer aplicação financeira do Executado, limitado ao valor total da 

dívida, conforme inclusão da minuta de Requisição de Informações. 

Aguarde-se, por 72 horas, em gabinete, a resposta das instituições 

financeiras e, em caso de bloqueio de valores, intime-se o Executado para 

que, querendo e, no prazo legal, ofereça impugnação. Neste caso, 

determino seja transferida para a conta única, vinculando o valor a este 

processo, com a lavratura do termo de penhora nos autos e subsequente 

intimação das partes.Cumpra-se.São José do Rio Claro – MT, 05 de 

dezembro de 2018.CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIOJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 64564 Nr: 1445-15.2016.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HERBERT MORA CASELLA, SAULO SANTOS MORA 

CASELLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HERMAN MORA CASELLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ALBUQUERQUE 

TEIXEIRA DA SILVA - OAB:14054

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILSON RODRIGUES 

FONTELLI - OAB:8188-B

 Visto,

Considerando o retorno dos autos da instância superior, determino a 

intimação das partes para impulsionar o feito, no prazo de 5 (cinco) dias, 

devendo requerer o que de direito, sob pena de arquivamento.

Em nada requerido, certifique e arquivem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 32100 Nr: 287-61.2012.811.0033

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLAVIO BOTINO RICIARD ME, FLAVIO BOTINO RICIARD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELITO LILIANO BERNARDI - 

OAB:7008-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Visto.

Em razão do acordo entabulado entre as partes nos autos apensos e a 

desistência do recurso interposto pelo recorrente, arquivem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 62115 Nr: 155-62.2016.811.0033

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEIDE BARRETO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMCOL - IMÓVEIS E COLONIZAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE MARIA MARIANO - 

OAB:3539-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYCON GLEISON FURLAN 

PICININ - OAB:16.158-MT

 Visto,

 Considerando que esta magistrada, na data prevista para realização da 

audiência, foi convocada pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, 

redesigno a audiência para o dia 02 de abril de 2019, às 13:00 horas.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 63322 Nr: 784-36.2016.811.0033

 AÇÃO: Imissão na Posse->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA MENDES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDUIR NEVES, ZENIRA DE OLIVEIRA 

NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO DOS ANJOS SILVA 

JUNIOR - OAB:23667/O, GUSTAVO HENRIQUE MAZUCHINI CAUNETO - 

OAB:24548/MT, LEINA MARIA LEMES DA SILVA - OAB:13628/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Visto,

 Considerando que esta magistrada, na data prevista para realização da 

audiência, foi convocada pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, 

redesigno a audiência para o dia 02 de abril de 2019, às 14:00 horas.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 64671 Nr: 1489-34.2016.811.0033

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ASSOCIADOS 

OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO CELSO CASSIMIRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:OAB/MT 19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS WAGNER SANTANA 

VAZ - OAB:14783/MT

 Visto.

Procedi, nesta data, à pesquisa do endereço do Executado.

Aguarde-se a resposta do sistema, por 72 horas e, com a informação, 

expeça-se mandado de citação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 65903 Nr: 2224-67.2016.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO 

UNIÃO PARANÁ - SICREDI UNIÃO PR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MERCEARIA TRIUNFO LTDA, KELY FERNANDA 

BARBOSA DA SILVA DE CAMPOS, ALESANDRA BARBOSA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:OAB/MT 19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO MOREIRA PEREIRA - 

OAB:22736/O

 Visto,

 Tendo em vista a informação de f. 21, extingo o feito, por satisfação, nos 

termos do artigo 924, inciso I do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado, arquivem-se.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 30473 Nr: 1228-45.2011.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENIO DESBESSEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADÃO GOMES TEIXEIRA, FATIMA MARIA DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO VIEIRA KOMOCHENA - 

OAB:11.011/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo presente, intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte 

autora, para providenciar o pagamento de diligência de Oficial de Justiça, 

no valor de R$ 375,00 (trezentos e setenta e cinco reais). Outrossim, 

informo que o valor mencionado deverá ser recolhido mediante guia a ser 

expedida no seguinte endereço eletrônico: www.tjmt.jus.br > Serviços > 

Guias > Diligências > Emissão de guia de diligência, devendo ser juntado o 

comprovante do pagamento nos autos, mediante petição, nos termos do 

Provimento nº 07/2017 – CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 53260 Nr: 2721-86.2013.811.0033

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VLADIMIR DONIZETE DE ANDRADE JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IONEIA ILDA VERONEZE - 

OAB:9.070-A/MT, JOSÉ CARLOS SKRZYWSKI JUNIOR - OAB:45445/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que às fls. 87v e 90 houveram tentativas de intimação 

do requerido, nos mesmos endereços encontrados na pesquisa bacenjud. 

Portanto, intimo a parte autora para que, no prazo legal, manifeste-se nos 

autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64671 Nr: 1489-34.2016.811.0033

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ASSOCIADOS 

OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO CELSO CASSIMIRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:OAB/MT 19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS WAGNER SANTANA 

VAZ - OAB:14783/MT

 Tendo em vista que já no endereço encontrado na consulta bacenjud já 

foi tentada a citação do requerido, intimo a parte autora para que, no prazo 

legal, manifeste-se nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 53574 Nr: 3096-87.2013.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MADEIREIRA MISSISSIPI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARION S/A AGROINDUSTRIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDIR BRUNO ENGEL JUNIOR - 

OAB:8013/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO MANICA GOBBI - 

OAB:13226

 Tendo em vista a tentativa infrutífera de penhora online, intimo a parte 

autora para que, no prazo legal, impulsione os autos.

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000566-20.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA BARROS DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MUNIR MARTINS SALOMAO OAB - MT20383/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EXTRA EQUIPAMENTOS LTDA (REQUERIDO)

PERSIO DOMINGOS BRIANTE (REQUERIDO)

EXTRA EQUIPAMENTOS AGRICOLA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELA ASSIS PAIVA SERRA BRAGAGLIA OAB - MT0013256A 

(ADVOGADO(A))

LUIZ ALFREDO DA CUNHA BERNARDO OAB - PR14352 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS FELIPE LARA DE SOUZA

 

Processo nº 1000566-20.2018.8.11.0033 Tipo de Ação: Carta Precatória 

Cível Deprecante: 4ª Vara Esp. de Família e Sucessões da Comarca de 

Cuiabá – MT Proc. de origem: 11121-22.2000.811.0041, Código 32858 

DESPACHO – MERO EXPEDIENTE – [1011010] Vistos em correição. 1. 

HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o laudo de 

avaliação de Id. 15847278, ante a concordância tácita dos contendores, 

porque, em que pese devidamente intimados, quedaram inertes. 2. A fim 

de realizar o praceamento dos bens penhorados no Id. 15847278, nomeio 

como leiloeiro judicial, nos termos do art. 883 do CPC, o senhor FLARES 

AGUIAR DA SILVA, (JUCEMAT 0019/2010 e FAMATO 0064/2013), 

endereço: Av. Hist. Rubens de Mendonça, 1836 - Ed.Work Center, Sala 

607- Bosque da Saúde – CEP: 78050-000 - Cuiabá/MT, telefones: (65) 

99946-4717, (65) 3025-7500 e (65) 98117-3125, e-mai l : 

contato@faleiloes.com.br, o qual deverá ser intimado da nomeação e das 

condições das praças, inclusive os deveres contidos no art. 884 do Novo 

Código de Processo Civil, bem como para que disponibilize as datas para a 

realização da primeira e segunda praça. Para tanto, em observância ao 

disposto no art. 1.100 da CNGC e art. 24, parágrafo único, do Decreto 

21.981/32, fixo as seguintes comissões para o leiloeiro: a) Em caso de 

suspensão, remissão ou acordo, 2,5% (dois e meio por cento) sobre o 
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valor da avaliação, a ser pago pelo exequente; b) Em caso de 

arrematação, 5% (cinco por cento) sobre o valor dos bens, a ser pago 

pelo arrematante. Conforme dispõe o art. 884 do CPC, competirá ao 

leiloeiro: I - publicar o edital na forma prevista no art. 887 e parágrafos, do 

CPC, anunciando a alienação; II - realizar o leilão; III - expor aos 

pretendentes os bens ou as amostras das mercadorias; IV - receber e 

depositar, dentro de 01 (um) dia, o produto da alienação; V - prestar 

contas nos 02 (dois) dias subsequentes ao depósito. Caberá ainda ao 

Leiloeiro divulgar a realização do leilão nos meios típicos dos mercados 

dos respectivos bens (tais como: outdoors, jornais, classificados, internet, 

sites de ofertas, mailing, redes sociais, etc), informando o site da internet 

e o que mais for necessário para o leilão eletrônico. Em obediência ao que 

dispõe o art. 882 do CPC, o leilão judicial deverá ser realizado, 

p r e f e r e n c i a l m e n t e ,  p o r  m e i o  e l e t r ô n i c o ,  p e l o  s i t e 

www.balbinoleiloes.com.br, devendo atentar os profissionais ao que 

dispõem os §§ 1º e 2º do mesmo dispositivo legal. Caso, por algum motivo, 

restar inviabilizada a realização do leilão por esse meio, este deverá 

realizar-se na forma presencial, no endereço do foro desta comarca: Rua 

Santa Catarina, 709, centro, São José do Rio Claro/MT. O(s) executado(s) 

serão intimado(s) do leilão por meio do seu advogado. Caso não tenha 

procurador constituído nos autos, será intimado por carta com aviso de 

recebimento destinada ao endereço constante do processo ou do sistema 

informatizado da Justiça, ou por Oficial de Justiça (CPC/2015, art. 889, I). 

Caso frustrados esses meios, o executado será tido por intimado por 

Edital na imprensa oficial (CPC/2015, art. 889, parágrafo único). O 

coproprietário, meeiro ou titular de outro direito sobre o bem (credor 

hipotecário, credor fiduciário, promitente comprador com contrato 

registrado na matrícula, etc) também deverão ser intimados do leilão 

através de carta com aviso de recebimento dirigida ao endereço disponível 

no processo ou constante do sistema informatizado da Justiça, instruída 

com cópia desta decisão. Caso frustrada a intimação postal, deverão ser 

intimados por Oficial de Justiça ou Carta Precatória. Todas as pessoas 

físicas capazes e jurídicas legalmente constituídas poderão oferecer 

lance, devendo os Leiloeiros observar as restrições dos incisos do art. 

890 do CPC/2015. O lance mínimo em qualquer das datas será de 50% da 

avaliação (art. 891 do CPC/2015). Com base no Art. 895 do CPC/2015, 

serão admitidas propostas de parcelamento da arrematação nas seguintes 

condições: O interessado em adquirir o bem penhorado em prestações 

poderá apresentar proposta aos leiloeiros: I) Até o início do primeiro leilão, 

proposta de aquisição do bem por valor não inferior ao da avaliação. II) 

Até o início do segundo leilão, proposta de aquisição do bem por valor que 

não seja considerado vil, sendo entrada de 25% a ser comprovada em 24 

horas e vencendo-se a primeira das demais parcelas em 30 dias após o 

respectivo leilão, corrigidas pela Taxa SELIC, a serem depositadas 

mediante guia própria e de forma vinculada à execução. Fica ciente o 

arrematante que, nos termos do parágrafo 1º, artigo 895 do NCPC, no 

caso de arrematação com pagamento parcelado de bem imóvel, este 

ficará hipotecado como forma de garantia da execução, até o pagamento 

da última parcela. A arrematação será subordinada à cláusula resolutiva 

expressa, constando da carta, de forma que será resolvida no caso de 

inadimplemento de qualquer das parcelas, restabelecendo-se a 

propriedade do executado ou terceiro garantidor. No caso de atraso no 

pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de dez por cento 

sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas, como 

indenização pelo retardamento da execução. O pagamento à vista sempre 

prevalecerá sobre as propostas de pagamento parcelado. Restando 

negativo o leilão, fica desde já autorizada a venda direta do bem, 

observando-se as regras já fixadas, inclusive os preços mínimos, e mais o 

seguinte: a) o prazo para o Leiloeiro promover a venda direta é de 90 

(noventa) dias; b) o pagamento do imóvel poderá ser realizado de forma 

parcelada, desde que respeitadas as regras anteriormente fixadas para 

tanto; c) o pagamento das parcelas deverá ser feito mediante depósito 

judicial em conta vinculada a este processo e aberta quando do primeiro 

recolhimento; Restando inviabilizada a venda direta do bem, propostas de 

compra por valores inferiores a esses balizamentos poderão ser 

submetidas à apreciação judicial para provimento específico. Terminada 

arrematação, os leiloeiros deverão proceder à imediata lavratura do auto 

de ocorrência (art. 901 do NCPC). Lavrado o termo de ocorrência e 

estando devidamente assinado, façam os autos conclusos. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo para a 

correta realização da hasta pública. 2. Cumpra a Secretaria as seguintes 

providências: a) INTIME-SE o leiloeiro, senhor FLARES AGUIAR DA SILVA, 

(JUCEMAT 0019/2010 e FAMATO 0064/2013), acerca da nomeação e das 

condições das praças, inclusive os deveres contidos no art. 884 do 

Código de Processo Civil, bem como para que disponibilize as datas para a 

realização da primeira e segunda praça. 3. Publique-se e cumpra-se. São 

José do Rio Claro, 11 de dezembro de 2018. (documento assinado 

digitalmente) Luis Felipe Lara de Souza Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 2255 Nr: 296-43.2000.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRIAPEC - AGROPECUÁRIA LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:140055/SP, ADRIANO ATHALA DE OLIVIERA SHCAIRA 

- OAB:20945/A OAB/MT, DANIELLI REDIVO - OAB:OAB/MT 17.898, 

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - OAB:8.123/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PERICLES LANDGRAF 

ARAUJO DE OLIVEIRA - OAB:240943

 Vistos em correição.

1. INDEFIRO o pedido de intimação de VOLNEI BERNANDO, formulado pela 

parte exequente [Petição de fls. 466/466-verso], para comprovar sua 

boa-fé na aquisição do imóvel registrado sob a matrícula 7389 do CRI da 

Comarca de São José do Rio Claro, porque a prova da má-fé do terceiro 

adquirente é ônus a ser suportado pela parte que alega o fato. Na 

espécie, a boa-fé é presumível, pois não consta na certidão imobiliária de 

fl. 469, qualquer tipo de constrição judicial sobre o imóvel de matrícula 

7389.

2. INDEFIRO o pedido de suspensão da hasta pública designada para os 

dias 10-09-2018 e 13-09-2018, formulada pela parte executada [petição 

de fls. 471/476], ante a perda de seu objeto, em razão do decurso do 

tempo.

3. DEFIRO o pedido de nova avaliação dos bens constritos à fl. 231, 

formulado pela parte executada [petição de fls. 471/476], em face do 

considerável lapso de tempo entre a avaliação (22-05-2014) e a presente 

data (10-12-2018), a ser realizada por Oficial de Justiça, porque não há 

nos autos elementos capazes de atestar a necessidade conhecimentos 

técnicos a excepcionar a regra.

4. Cumpra a Secretaria as seguintes providências:

a) Intimem-se as partes, por meio de seus advogados, via DJE, da 

presente decisão, bem como para, no prazo de 30 (trinta) dias, 

manifestarem sobre o resultado negativo da hasta pública dos bens 

constritos (fl. 477).

b) Expeça-se (novo) Mandado de Avaliação dos bens constritos à fl. 231.

c) Decorrido o prazo, certifique-se e retornem conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 60543 Nr: 1788-45.2015.811.0033

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA MARINGÁ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSCAR JOSE DE CARVALHO, LEANDRO 

PEDRO MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA DO MUNICIPIO 

DE NOVA MARINGÁ MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESLEN PARRON MENDES - 

OAB:17.909-MT, FLAMINIO VALERIO SPECIAN - OAB:4.367-MT

 Vistos em correição.

1. DECRETO a revelia do Requerido LEANDRO PEDRO MACHADO, porque, 

embora citado pessoalmente (aviso postal de fl. 109-verso), quedou-se 

inerte, deixando de apresentar contestação por escrito. Contudo, deixo de 

aplicar o efeito inscrito no art. 344, do CPC (presunção de veracidade das 

alegações de fato formuladas pelo autor), porque existe pluralidade de 

réus neste feito e um deles apresentou contestação, circunstância que 

inviabiliza a produção dos efeitos da revelia, a teor do art. 345, II, do CPC, 

devendo a parte autora especificar as provas que pretende produzir, 

acaso não as tiver indicado (art. 348, do CPC).
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2. Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes providências:

a) INTIMEM-SE, os litigantes, por meio de seus advogados constituídos, 

para que especifiquem de forma fundamentada, em 5 (cinco) dias, as 

provas que pretendem produzir, sob pena de preclusão.

b) Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e tornem os 

autos conclusos para saneamento ou julgamento antecipado.

3. Publique-se e cumpra-se, com urgência, porque se trata de processo 

afeto às metas de julgamentos estabelecidos pelo CNJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 68518 Nr: 124-08.2017.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IESS, VMSS, ADSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA CRISTINA FREITAS 

SILVA - OAB:18295

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 3. Ante o exposto, com fundamento no art. 5º, inciso LXVII, da 

Constituição Federal, cumulado com o art. 528, §§ 3º e 4º, do Código de 

Processo Civil, DECRETO a prisão civil do Executado/Alimentante EDIMAR 

DA SILVA SANTOS, qualificado nos autos, por 3 (três) meses ou até que 

efetue o pagamento do débito.4. Cumpra a Secretaria Judiciária as 

seguintes providências:a)EXPEÇA-SE o competente mandado de prisão, 

que poderá ser suspenso em caso de pronto pagamento do débito. 

Conste, no mandado, que deve o Senhor Oficial de Justiça e a Autoridade 

Policial encarregada do cumprimento do mandado prisional observar que, 

por se tratar de prisão de caráter civil, deve o conduzido ser recolhido em 

cela apropriada, ou seja, separada de criminosos comuns (CPC/2015, art. 

528, §4º). b)PROCEDA-SE com o protesto do pronunciamento judicial, nos 

termos do artigo 517 do Código de Processo Civil.Às providências, com 

urgência.São José do Rio Claro, 11 de dezembro de 2018.Luis Felipe Lara 

de SouzaJuiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010227-06.2015.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZEU JANOSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYCON GLEISON FURLAN PICININ OAB - MT0016158A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALTER VENDELINO PEREIRA (REQUERIDO)

 

AUTOS N. 8010227-06.2015.8.11.0033 REQUERENTE: ELIZEU JANOSKI 

REQUERIDO: VALTER VENDELINO PEREIRA DESPACHO Visto, Restando 

infrutífera a tentativa de localização do bem (Id. 13326560), intime-se o 

exequente para que manifeste interesse no prosseguimento do feito, 

informando bens passiveis de penhora do executado, no prazo de 5 

(cinco) dias, sob pena de extinção. Transcorrido o prazo, certifique-se. 

Cumpra-se. São José do Rio Claro/MT, 10 de dezembro de 2018. 

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010266-03.2015.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDENIR BRAGAGNOLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YAISSA ALEXANDRE BRAGAGNOLO OAB - MT24723/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IGUI ? CUIABA INSDUSTRIA DE PISCINAS LTDA (REQUERIDO)

AQUALIFE COMERCIO DE PISCINAS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE FRAGA COSTA OAB - RS0066393A (ADVOGADO(A))

 

AUTOS N. 8010266-03.2015.8.11.0033 REQUERENTE: CLAUDENIR 

BRAGAGNOLO REQUERIDO: IGUI ? CUIABA INSDUSTRIA DE PISCINAS 

LTDA DESPACHO Visto, Cientifiquem-se as partes do retorno dos autos. 

Nada sendo postulado em 5 (cinco) dias, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações de estilo. Cumpra-se. São José do Rio Claro/MT, 10 de 

dezembro de 2018. CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000212-92.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

LEOBINO JOSE DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE 

TITULOS E VALORES MOBILIARIOS (REQUERIDO)

 

PROCESSO N: 1000212-92.2018.8.11.0033 REQUERENTE: LEOBINO JOSE 

DE SOUZA REQUERIDO: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. 

DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS SENTENÇA Visto, 

Dispensado o relatório nos termos do art. 38 da Lei nº. 9.099/95. 

Compulsando os autos, verifico que a parte autora requereu a desistência 

do feito, conforme Id. 14320940. Registra-se que resta desnecessário a 

concordância do autor com o pedido de desistência, nos termos do 

enunciado n. 90 do Fonaje. Desta feita, homologo a desistência da ação e 

extingo o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso 

VIII, do Código de Processo Civil. Sem prejuízo, oficiem-se à Ordem dos 

Advogado do Brasil, bem como o Ministério Público informando acerca dos 

fatos noticiados em sede de audiência de conciliação, para que adotem as 

medidas cabíveis. Sem custas, despesas processuais e honorários 

advocatícios. Transitada em julgado, arquivem-se. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se São José do Rio Claro/MT, 19 de 

outubro de 2018. CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 23354 Nr: 599-42.2009.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCINEIA FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOACIR CACHOEIRA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REJANE BUSS SONNENBERG - 

OAB:5.862/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO: 599-42.2009.811.0033

CÓDIGO: 23354

AUTOR: LUCINEIA FERREIRA DA SILVA

REQUERIDO: MOACIR CACHOEIRA ALVES

DESPACHO

Vistos em correição.

Defiro o pedido formulado pela parte autora, de modo que procedo às 

buscas nos sistemas Infojud, Bacenjud e Renajud aportando aos autos 

folha contendo o endereço da executada.

Cumpra-se.

São José do Rio Claro - MT, 05 de dezembro de 2018.

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

Comarca de Vila Rica

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 23903 Nr: 1074-76.2011.811.0049

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DURVALINO FRANCISCO DE ABREU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS VARGAS LEITE - 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039412/12/2018 Página 629 de 855



OAB:11213-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os presentes autos para intimação do advogado da parte 

autora, que não foi possível expedição de RPV no sistema, tendo em vista 

a mensagem de que há irregularidade junto a Receita Federal em seu CPF.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000291-23.2018.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA REIS MEDRADO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IRINEU MARCELO OAB - MT8583/B (ADVOGADO(A))

BRUNA DE FATIMA NEGRAO MARCELO OAB - SP325574 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (RÉU)

Magistrado(s):

CARLOS EDUARDO DE MORAES E SILVA

 

Aposentadoria por Idade Rural Autos nº 1000.291-23.2018.811.0049 

Vistos. Trata-se de ação de Aposentadoria Rural por Idade, com pedido de 

tutela antecipada, proposta por LUZIA REIS MEDRADA em face do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, ambos devidamente 

qualificados nos autos. Com a inicial, vieram os documentos anexos. 

Decido. A parte requerente espera a concessão de tutela antecipada 

requerida em caráter antecedente, para recebimento do benefício 

previdenciário de aposentadoria rural por idade, logo no início da demanda, 

haja vista entender ser possuidora desse direito. Para a concessão dos 

efeitos da tutela antecipada em caráter de urgência, necessário, pois, a 

comprovação de informações que demonstrem a probabilidade do direito e 

o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Assim, como 

meio de garantir a prestação jurisdicional efetiva e eficaz, a tutela de 

urgência é um instituto que foi introduzido no direito processual civil e, 

mesmo diante de uma cognição pouco profunda (não exauriente), como no 

presente caso, ao concedê-la, deve-se ter a quase certeza de que se a 

demanda fosse julgada nesse momento, a parte autora sairia vitoriosa. É o 

que estabelece o artigo 300, § 3.° , do Código de Processo Civil: “Art. 300. 

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. § 3o A tutela de urgência de natureza 

antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade 

dos efeitos da decisão.” No caso em análise, entendo imprescindível a 

produção de prova testemunhal para fazer um juízo de valor seguro 

acerca do preenchimento, ou não, dos requisitos legais para a obtenção 

do benefício pleiteado, eis que a antecipação dos efeitos da tutela antes 

de encerrada a instrução processual se faz temerária. Neste sentido, 

colaciono alguns julgados recentes de nossos Tribunais: “INSS. 

RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. 

FIXAÇÃO EM DATA PRETÉRITA. POSSIBILIDADE. LEVANTAMENTO DE 

VALORES EM ATRASO. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE DE LIMINAR. 

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O magistrado 

poderá, a requerimento da parte, antecipar, total ou parcialmente, os 

efeitos da tutela pretendida no pedido inicial, desde que, existindo prova 

inequívoca, se convença sobre a verossimilhança da alegação e haja 

fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. 2. Os 

pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital 

e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão por meio de 

precatório ou requisição de pequeno valor. 3. Recurso conhecido e 

parcialmente provido. (TJAM - AI: 4000805-72.2015.8.04.0000, Relatora: 

Desembargadora Maria do Perpétuo Socorro Guedes Moura, Data de 

Julgamento: 28/03/2016, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 

28/03/2016)”. (grifo nosso). “EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA. INSS. TUTELA DE 

URGÊNCIA. ART. 300 DO NCPC. REQUISITO. PROBABILIDADE DO DIREITO 

DA ALEGAÇÃO. AUSÊNCIA. Nos termos da norma estabelecida no caput 

do art. 300 do Novo Código de Processo Civil (Lei nº. 13.105/2015), 

poderá ser liminarmente deferida a tutela de urgência quando "houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo". V.V.: Se houve o preenchimento 

dos requisitos indicados no art. 300 do Código de Processo Civil, o pedido 

de tutela de urgência antecipada para restabelecimento do benefício 

auxílio-doença deve ser deferido. 2. Prestigiando-se o princípio do mal 

maior, a medida deve ser concedida ainda que seja irreversível, mormente 

porquanto se trata de verba de natureza alimentar. (TJMG - AI 

10000160388658001, Relatora: Desembargadora Cláudia Maia, Data de 

Julgamento: 07/03/2017, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 10/03/2017)”. (grifo nosso). Para aferir se a parte autora tem o 

direito que alega, provas deverão ser colhidas. Nesse passo, em cognição 

sumária, é importante frisar que a discussão em pauta reclama maior 

dilação probatória, eis que os documentos acostados aos autos pela 

Autora não exibem a imperiosa certeza de que a requerente quedar-se-ia 

vencedora se fosse proferida a sentença neste instante. Ante o exposto, 

INDEFIRO a concessão de tutela antecipada em caráter antecedente. 

CITE-SE o requerido, fazendo constar no mandado as advertências do 

artigo 344 do CPC e que o prazo para contestar é de trinta (30) dias e será 

contado a partir da juntada da precatória aos autos. Deixo de designar 

audiência de conciliação e mediação, tendo em vista o que dispõe o 

ofício-circular AGU/PF-MT/DPREV n.º 01/2016 que expressa o 

desinteresse na designação de audiência prevista no art. 334, CPC. 

DEFIRO os benefícios da Justiça Gratuita, podendo ser revogado a 

qualquer tempo. Intimem-se. Cumpra-se. Vila Rica/MT, 10 de dezembro de 

2018. Carlos Eduardo de Moraes e Silva Juiz de Direito

Primeira Entrância

Comarca de Alto Garças

Diretoria do Fórum

Portaria

P O R T A R I A Nº 045/2018/DF.

 O Doutor LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO – MMº Juiz de Direito da 

Comarca de Alto Garças - Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais;

CONSIDERANDO o período de 20 (vinte) dias de férias regulamentares 

relativas ao exercício de 2018 da servidora SUELI DOS SANTOS LOPES 

RINALDI - Gestora Administrativa III lotada nesta Comarca, para serem 

usufruídos período de 07/01/2019 a 26/01/2019.

 CONSIDERANDO que a servidora SUELI DOS SANTOS LOPES RINALDI - 

Gestora Administrativa III lotada nesta Comarca, encontrará em gozo de 

compensatórias no período de 28/01/2019 a 08/02/2019.

 R E S O L V E :

 D E S I G N A R o servidor JHOSEFF FRANÇA DE MORAIS – Técnica 

Judiciária, Matricula 33275, para exercer as funções de Gestora 

Administrativa III em Substituição desta Comarca, pelo período 07/01/2019 

à 08/02/2018.

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

 Alto Garças, 04 de dezembro de 2018.

 LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz de Direito Diretor do Foro

PORTARIA Nº 045/2018/DF.

O Doutor LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO – MMº Juiz de Direito 

Diretor do Foro da Comarca de Alto Garças – Estado de Mato Grosso, no 

uso de suas atribuições legais,

C O N S I D E R A N D O a Escala de férias do exercício de 2018 elaborada 

no Sistema de Gestão de Pessoas do Departamento de Recursos 

Humanos do Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado,

C O N S I D E R A N D O as férias do senhor JOSÉ AROLDO QUEIROZ – 

Juiz de Paz desta Comarca, designadas para gozo durante o período de 

10.12.2018 a 08.01.2019.

R E S O L V E :

DESIGNAR o senhor NÉLDIO STRUCKER – 1º Suplente desta Comarca, 

para exercer a função de Juiz de Paz, durante o período de 10.12.2018 a 

08.01.2019.

P. R. Cumpra-se, remetendo-se cópia ao Departamento de Recursos 

Humanos do Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado.

Alto Garças, 07 de dezembro de 2018.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

Juiz de Direito - Diretor do Foro

Vara Única
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Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 39333 Nr: 963-95.2015.811.0035

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGE RIBEIRO DA SILVA NETO, Josenil Rodrigues de 

Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Castro Alves de Melo - 

OAB:25.383 - OAB/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

I - Preenchidos os requisitos do artigo 534 do NCPC, recebo o pedido de 

cumprimento de sentença.

 Retifique-se na distribuição, alterando-se para cumprimento de sentença.

 Oficie-se ao INSS para que implante ou comprove a implantação do 

benefício concedido à parte autora, no prazo de 48 horas, sob pena de 

multa diária.

 II - Intime-se o INSS para que apresente impugnação no prazo de 30 

(trinta) dias como incidente a estes próprios autos, nos termos do artigo 

535 do NCPC.

 III - Em não havendo manifestação, certifique-se, após, determino que 

requisite-se o pagamento do valor pleiteado ao Presidente do Tribunal 

Regional Federal da 1ª região.

IV - Em busca da observância aos princípios da celeridade processual e 

instrumentalidade das formas e em atenção ao que dispõe o art. 188 do 

NCPC, determino que Cópia desta decisão sirva como mandado e ofício no 

que couber.

V - Às providências.

 LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 41418 Nr: 102-75.2016.811.0035

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eleny Soares Borges

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Castro Alves de Melo - 

OAB:25.383 - OAB/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

I - Preenchidos os requisitos do artigo 534 do NCPC, recebo o pedido de 

cumprimento de sentença.

 Retifique-se na distribuição, alterando-se para cumprimento de sentença.

 Oficie-se ao INSS para que implante ou comprove a implantação do 

benefício concedido à parte autora, no prazo de 48 horas, sob pena de 

multa diária.

 II - Intime-se o INSS para que apresente impugnação no prazo de 30 

(trinta) dias como incidente a estes próprios autos, nos termos do artigo 

535 do NCPC.

 III - Em não havendo manifestação, certifique-se, após, determino que 

requisite-se o pagamento do valor pleiteado ao Presidente do Tribunal 

Regional Federal da 1ª região.

IV - Em busca da observância aos princípios da celeridade processual e 

instrumentalidade das formas e em atenção ao que dispõe o art. 188 do 

NCPC, determino que Cópia desta decisão sirva como mandado e ofício no 

que couber.

V - Às providências.

 LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 41416 Nr: 100-08.2016.811.0035

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida Gomes Correa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Castro Alves de Melo - 

OAB:25.383 - OAB/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

I - Preenchidos os requisitos do artigo 534 do NCPC, recebo o pedido de 

cumprimento de sentença.

 Retifique-se na distribuição, alterando-se para cumprimento de sentença.

 Oficie-se ao INSS para que implante ou comprove a implantação do 

benefício concedido à parte autora, no prazo de 48 horas, sob pena de 

multa diária.

 II - Intime-se o INSS para que apresente impugnação no prazo de 30 

(trinta) dias como incidente a estes próprios autos, nos termos do artigo 

535 do NCPC.

 III - Em não havendo manifestação, certifique-se, após, determino que 

requisite-se o pagamento do valor pleiteado ao Presidente do Tribunal 

Regional Federal da 1ª região.

IV - Em busca da observância aos princípios da celeridade processual e 

instrumentalidade das formas e em atenção ao que dispõe o art. 188 do 

NCPC, determino que Cópia desta decisão sirva como mandado e ofício no 

que couber.

V - Às providências.

 LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 41292 Nr: 46-42.2016.811.0035

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: THEREZINHA PINTO CALZOLARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Castro Alves de Melo - 

OAB:25.383 - OAB/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

I - Preenchidos os requisitos do artigo 534 do NCPC, recebo o pedido de 

cumprimento de sentença.

 Retifique-se na distribuição, alterando-se para cumprimento de sentença.

 Oficie-se ao INSS para que implante ou comprove a implantação do 

benefício concedido à parte autora, no prazo de 48 horas, sob pena de 

multa diária.

 II - Intime-se o INSS para que apresente impugnação no prazo de 30 

(trinta) dias como incidente a estes próprios autos, nos termos do artigo 

535 do NCPC.

 III - Em não havendo manifestação, certifique-se, após, determino que 

requisite-se o pagamento do valor pleiteado ao Presidente do Tribunal 

Regional Federal da 1ª região.

IV - Em busca da observância aos princípios da celeridade processual e 

instrumentalidade das formas e em atenção ao que dispõe o art. 188 do 

NCPC, determino que Cópia desta decisão sirva como mandado e ofício no 

que couber.

V - Às providências.

 LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 41253 Nr: 16-07.2016.811.0035

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sírio Lopes de Menezes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Castro Alves de Melo - 

OAB:25.383 - OAB/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

I - Preenchidos os requisitos do artigo 534 do NCPC, recebo o pedido de 

cumprimento de sentença.

 Retifique-se na distribuição, alterando-se para cumprimento de sentença.

 Oficie-se ao INSS para que implante ou comprove a implantação do 
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benefício concedido à parte autora, no prazo de 48 horas, sob pena de 

multa diária.

 II - Intime-se o INSS para que apresente impugnação no prazo de 30 

(trinta) dias como incidente a estes próprios autos, nos termos do artigo 

535 do NCPC.

 III - Em não havendo manifestação, certifique-se, após, determino que 

requisite-se o pagamento do valor pleiteado ao Presidente do Tribunal 

Regional Federal da 1ª região.

IV - Em busca da observância aos princípios da celeridade processual e 

instrumentalidade das formas e em atenção ao que dispõe o art. 188 do 

NCPC, determino que Cópia desta decisão sirva como mandado e ofício no 

que couber.

V - Às providências.

 LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 39567 Nr: 1078-19.2015.811.0035

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Benedita Beatriz de Jesus Arruda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Castro Alves de Melo - 

OAB:25.383 - OAB/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

I - Preenchidos os requisitos do artigo 534 do NCPC, recebo o pedido de 

cumprimento de sentença.

 Retifique-se na distribuição, alterando-se para cumprimento de sentença.

 Oficie-se ao INSS para que implante ou comprove a implantação do 

benefício concedido à parte autora, no prazo de 48 horas, sob pena de 

multa diária.

 II - Intime-se o INSS para que apresente impugnação no prazo de 30 

(trinta) dias como incidente a estes próprios autos, nos termos do artigo 

535 do NCPC.

 III - Em não havendo manifestação, certifique-se, após, determino que 

requisite-se o pagamento do valor pleiteado ao Presidente do Tribunal 

Regional Federal da 1ª região.

IV - Em busca da observância aos princípios da celeridade processual e 

instrumentalidade das formas e em atenção ao que dispõe o art. 188 do 

NCPC, determino que Cópia desta decisão sirva como mandado e ofício no 

que couber.

V - Às providências.

 LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 39326 Nr: 959-58.2015.811.0035

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosângela Gomes do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Castro Alves de Melo - 

OAB:25.383 - OAB/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

I - Preenchidos os requisitos do artigo 534 do NCPC, recebo o pedido de 

cumprimento de sentença.

 Retifique-se na distribuição, alterando-se para cumprimento de sentença.

 Oficie-se ao INSS para que implante ou comprove a implantação do 

benefício concedido à parte autora, no prazo de 48 horas, sob pena de 

multa diária.

 II - Intime-se o INSS para que apresente impugnação no prazo de 30 

(trinta) dias como incidente a estes próprios autos, nos termos do artigo 

535 do NCPC.

 III - Em não havendo manifestação, certifique-se, após, determino que 

requisite-se o pagamento do valor pleiteado ao Presidente do Tribunal 

Regional Federal da 1ª região.

IV - Em busca da observância aos princípios da celeridade processual e 

instrumentalidade das formas e em atenção ao que dispõe o art. 188 do 

NCPC, determino que Cópia desta decisão sirva como mandado e ofício no 

que couber.

V - Às providências.

 LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 38943 Nr: 824-46.2015.811.0035

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ VIANA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Eduardo da Silveira 

Leite - OAB:137269/SP, Odair Donizete Ribeiro - OAB:109334/SP, 

Patrícia Mariano da Silva - OAB:171.255 SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

I - Preenchidos os requisitos do artigo 534 do NCPC, recebo o pedido de 

cumprimento de sentença.

 Retifique-se na distribuição, alterando-se para cumprimento de sentença.

 Oficie-se ao INSS para que implante ou comprove a implantação do 

benefício concedido à parte autora, no prazo de 48 horas, sob pena de 

multa diária.

 II - Intime-se o INSS para que apresente impugnação no prazo de 30 

(trinta) dias como incidente a estes próprios autos, nos termos do artigo 

535 do NCPC.

 III - Em não havendo manifestação, certifique-se, após, determino que 

requisite-se o pagamento do valor pleiteado ao Presidente do Tribunal 

Regional Federal da 1ª região.

IV - Em busca da observância aos princípios da celeridade processual e 

instrumentalidade das formas e em atenção ao que dispõe o art. 188 do 

NCPC, determino que Cópia desta decisão sirva como mandado e ofício no 

que couber.

V - Às providências.

 LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 38626 Nr: 705-85.2015.811.0035

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NOEMIA ALVES DE MENEZES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Trata-se de liquidação de sentença promovida entre as partes acima 

nominadas.

É o relatório.

Decido.

Conforme determinado na sentença, eventual percentual devido será 

apurado em liquidação de sentença. Em razão da natureza do objeto da 

liquidação, a liquidação deve ser feita por arbitramento, nos termos do art. 

509, inciso I e seguintes, do CPC.

O artigo 510, do Código de Processo Civil, estabelece que:

Art. 510. Na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para a 

apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que 

fixar, e, caso não possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se, 

no que couber, o procedimento da prova pericial.

No caso, tendo em vista a complexidade dos cálculos a serem elaborados 

para apurar eventual percentual devido, deixo de intimar as partes e, 

desde já, nomeio a empresa JOSÉ WELLITON ALVES DE SOUZA, podendo 

ser encontrado na Rua Arnaldo Estevão de Figueiredo, n° 2235, bairro 

Jardim Guanabara I, Rondonópolis-MT, Cep: 78710-155, e nos telefones: 

(66) 9694-8819 / (66) 3022-0349 / (66) 3423-6392, e-mail: 

jose-w-welliton@hotmail.com.

Anoto que o cálculo deverá apurar eventual perda salarial decorrente da 

conversão de cruzeiro real para URV, nos termos fixados na decisão (fls. 

240/248).
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No atual estágio do processo já se sabe quem foi o vencido, isto é, já 

definido o devedor, razão pela qual deve ser aplicada a regra contida no 

artigo 82, §2º do CPC, que prevê: “ a sentença condenará o vencido a 

pagar ao vencedor as despesas que antecipou”.

Assim, o Estado de Mato Grosso, ora vencido, é o responsável pelo 

pagamento das despesas relativas à remuneração do perito contábil.

 Nesse sentido é a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça:

LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. ENCARGO DO 

VENCIDO. TEMA 871. TESE FIRMADA SOB O RITO DOS RECURSOS 

ESPECIAIS REPETITIVOS. 1. "Na fase autônoma de liquidação de sentença 

(por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos 

honorários periciais" (REsp 1.274.466/SC, DJe 21/05/2014). 2. AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (STJ; AREsp 901.330; Proc. 

2016/0094075-9; SP; Terceira Turma; Rel. Min. Paulo de Tarso 

Sanseverino; DJE 25/10/2017).

Não obstante, considerando que o autor é beneficiário da assistência 

judiciaria gratuita o ônus de arcar com os honorários periciais caberá ao 

Estado, nos termos da jurisprudência pátria.

 Senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - 

ARTS. 3º, V, E 11 DA LEI 1.060/50 E 33 DO CPC/73 - HONORÁRIOS 

PERICIAIS - ANTECIPAÇÃO PELO ESTADO, QUANDO O EXAME FOR 

REQUERIDO POR BENEFICIÁRIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - DECISÃO 

QUE DETERMINA O CUSTEIO DOS HONORÁRIOS DO PERITO PELO 

MUNICÍPIO DEMANDADO - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO. (...) 2 - 

Se o autor for beneficiário da justiça gratuita, cabe ao Estado o ônus de 

custear o encargo financeiro da prova pericial. (AI 8457/2015, DESA. 

MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 08/08/2016, Publicado no DJE 19/08/2016

 E mais:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — HONORÁRIOS DO PERITO — JUSTIÇA 

GRATUITA — DEVER DO ESTADO. Compete ao Estado de Mato Grosso 

pagar honorários do perito, quando o obrigado é beneficiário da 

assistência judiciária. Recurso provido. (AI 87890/2015, DES. LUIZ 

CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 08/12/2015, Publicado no DJE 18/12/2015)

Ademais, fixo o valor de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais) para os 

honorários periciais, conforme Resolução Nº 232 de 13/07/2016, do 

Conselho Nacional de Justiça, uma vez que tal valor se mostra adequado 

diante da complexidade do trabalho a ser desenvolvido e do tempo exigido 

para elaboração do laudo.

 Válido ponderar também que existe uma grande quantidade de processos 

da mesma natureza (cobrança perda salarial decorrente da conversão do 

cruzeiro real para URV) nos quais o requerido também será responsável 

pelo pagamento dos honorários periciais, de modo que o pagamento de 

verba honorária em valor superior ao ora fixado, inegavelmente importará 

em grave impacto nos cofres públicos.

 Intime-se o perito JOSÉ WELLITON ALVES DE SOUZA acerca da 

nomeação.

 Intimem-se as partes desta decisão e para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

arguirem impedimento ou suspeição do perito, se for o caso; indicarem 

assistente técnico e apresentarem quesitos, na forma do artigo 465, §1º, I, 

II e III, do CPC, bem como caso queiram apresentem pareceres ou 

documentos elucidativos, nos termos do artigo 510 do CPC.

Intime-se o requerido para que pague os honorários periciais, através de 

depósito judicial, no prazo de 20 (vinte) dias.

Para a realização da perícia, intime-se desde já o Estado de Mato Grosso 

para juntar aos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, os holerites do autor, 

no período de 11/1993 até 08/1994, e os holerites referentes ao período 

anterior e posterior a reestruturação da carreira do autor, se ele já era 

servidor na época. Em caso negativo, o Estado deverá juntar holerites de 

servidor em cargo semelhante do autor, atinente aos mesmos períodos 

acima mencionados; e, ainda, informar a respectiva data em que ocorreu o 

pagamento dos vencimentos, no período de 11/1993 a 02/1994.

Este Juízo indica o seguinte quesito a ser respondido pelo perito:

“Com base nos documentos apresentados pelo Estado (acima 

mencionados), informe se com a reestruturação da carreira do autor, por 

meio da respectiva Lei (Profissionais do Sistema Único de Saúde - Lei 

Estadual nº 7.360/00; Profissionais do Sistema Prisional - Lei Estadual nº 

8.089, de 20 de janeiro de 2004 e 8.260, de 28 de dezembro de 2004; 

Servidores Militares - Lei Complementar nº 231/2005; Profissionais da 

Educação Básica - Lei Complementar nº 50/1998; Profissionais da Polícia 

Judiciária Civil - Lei Complementar nº 155/2004; Agentes de Administração 

Fazendária - AAF - Lei nº 8.354, de 22 de julho de 2005), houve 

incorporação/reposição de eventual perda salarial no que tange a 

conversão da URV apurada no laudo pericial?”

 Apresentados os documentos, intime-se o perito para dar início aos 

trabalhos, encaminhando-se os quesitos apresentados pelas partes, 

cientificando-o de que deverá informar nos autos a data de início da 

perícia, a fim de que as partes possam ser intimadas, nos termos do artigo 

474 do CPC.

 O Sr. Perito terá o prazo de 30 (trinta) dias para a confecção do Laudo 

Pericial, respondendo aos quesitos acostados aos autos.

 Em não havendo o depósito dos honorários periciais, apresentado o laudo 

pericial e prestados todos os esclarecimentos necessários, expeça-se 

certidão de crédito no valor de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), em 

favor do perito JOSÉ WELLITON ALVES DE SOUZA, para cobrança da 

verba honorária na via própria.

Converto o processo de conhecimento em liquidação de sentença. 

Proceda-se o Sr. Gestor a imediata conversão do tipo do processo para 

liquidação de sentença.

Intimem-se. Cumpra-se.

 LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 36899 Nr: 2126-47.2014.811.0035

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juliana Pereira Marques

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Castro Alves de Melo - 

OAB:25.383 - OAB/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

I - Preenchidos os requisitos do artigo 534 do NCPC, recebo o pedido de 

cumprimento de sentença.

 Retifique-se na distribuição, alterando-se para cumprimento de sentença.

 Oficie-se ao INSS para que implante ou comprove a implantação do 

benefício concedido à parte autora, no prazo de 48 horas, sob pena de 

multa diária.

 II - Intime-se o INSS para que apresente impugnação no prazo de 30 

(trinta) dias como incidente a estes próprios autos, nos termos do artigo 

535 do NCPC.

 III - Em não havendo manifestação, certifique-se, após, determino que 

requisite-se o pagamento do valor pleiteado ao Presidente do Tribunal 

Regional Federal da 1ª região.

IV - Em busca da observância aos princípios da celeridade processual e 

instrumentalidade das formas e em atenção ao que dispõe o art. 188 do 

NCPC, determino que Cópia desta decisão sirva como mandado e ofício no 

que couber.

V - Às providências.

 LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 35443 Nr: 1298-51.2014.811.0035

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilvagna Lessa Dutra Dias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Castro Alves de Melo - 

OAB:25.383 - OAB/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

I - Preenchidos os requisitos do artigo 534 do NCPC, recebo o pedido de 

cumprimento de sentença.

 Retifique-se na distribuição, alterando-se para cumprimento de sentença.

 Oficie-se ao INSS para que implante ou comprove a implantação do 

benefício concedido à parte autora, no prazo de 48 horas, sob pena de 

multa diária.

 II - Intime-se o INSS para que apresente impugnação no prazo de 30 
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(trinta) dias como incidente a estes próprios autos, nos termos do artigo 

535 do NCPC.

 III - Em não havendo manifestação, certifique-se, após, determino que 

requisite-se o pagamento do valor pleiteado ao Presidente do Tribunal 

Regional Federal da 1ª região.

IV - Em busca da observância aos princípios da celeridade processual e 

instrumentalidade das formas e em atenção ao que dispõe o art. 188 do 

NCPC, determino que Cópia desta decisão sirva como mandado e ofício no 

que couber.

V - Às providências.

 LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 53054 Nr: 7-74.2018.811.0035

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edinaldo Moraes de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Oliveira de Souza 

- OAB:8322/MT, João Batista de Araújo e Silva - OAB:4208-A

 IMPULSIONO os autos ao patrono do réu para que RATIFIQUE as 

informações prestadas nesta Secretaria Judicial, de REF. 100.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 57588 Nr: 1567-51.2018.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA CÂNDIDA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO CASTRO ALVES DE 

MELO - OAB:14737

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO o feito a parte autora para que 

manifeste-se em réplica a contestação apresentada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 58366 Nr: 1861-06.2018.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Célia Zilda Gomes de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO CASTRO ALVES DE 

MELO - OAB:14737

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO o feito a parte autora para que 

manifeste-se em réplica a contestação apresentada.

Comarca de Alto Taquari

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 30544 Nr: 14-65.2013.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELCIMAR RODRIGUES DE SOUZA, Rosimere 

Moraes Alves da Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marli Terezinha Mello de 

Oliveira - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Considerando que os valores bloqueados via Bacen Jud (R$ 43,49 – 

Banco Bradesco e R$ 1.769,79 – Caixa Econômica Federal – fl. 45 e vº) 

até o presente momento não foram transferidos para a Conta Única do 

TJMT, devido a um erro na digitação do código da agência de destino, 

REVOGO a ordem para expedição de alvará em favor dos executados 

(fls. 52 e 57).

 Por consequência, nesta data efetuei ordem de DESBLOQUEIO dos 

valores junto ao Bacen Jud, conforme extrato em anexo.

Diante disso, certifique-se o trânsito em julgado da sentença homologatória 

de fl. 49-50 e ARQUIVEM-SE os autos.

Alto Taquari/MT, 10 de dezembro de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 51805 Nr: 2742-06.2018.811.0092

 AÇÃO: Tutela e Curatela - Nomeação->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Voluntária->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: lrc

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDSR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON ROBERTO CASTANHO - 

OAB:9234

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON ROBERTO CASTANHO 

- OAB:9234

 ANTE O EXPOSTO, com fulcro nos artigos 300 e 749, parágrafo único, 

ambos do Código de Processo Civil, concedo a tutela antecipada para 

decretar a interdição provisória de MARIA DE SAMPAIO RICHTER e nomear 

como curadora a requerente LOURDES RICHTER CORACINI.Expeça-se 

Termo de Curatela Provisória, intimando-se a parte autora para 

assinatura.Cite-se e intime-se a interditanda para comparecer na 

entrevista designada para o dia 12 de dezembro de 2018, às 15:00. 

(HORÁRIO MT).Consigne que ao cumprir o mandado, o Sr. Oficial de 

Justiça deverá fazer a constatação da (in)capacidade da interditanda em 

deslocar-se até a sede deste juízo, sendo que em caso negativo será 

ouvido no local onde estiver, no dia e horário acima designado (§ 1º do art. 

751 do CPC).Intime-se a parte autora para comparecimento na 

entrevista.Defiro os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, nos 

termos do art. 98 e seguintes do Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 51781 Nr: 2731-74.2018.811.0092

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IAP, PCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO ALEXANDRE 

TORTORELLI - OAB:180242

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ao Ministério Público.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 51809 Nr: 2744-73.2018.811.0092

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LJV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROADAM JHONEI DE PAULA 

LEAL - OAB:14398

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I – Defiro à parte autora os benefícios da Justiça Gratuita.

 II – Diante da ausência de comprovação de rendimento do requerido, 

DEFIRO o pedido de alimentos provisórios e fixo-os em 40% (quarenta por 

cento) do salário mínimo mensal, a partir da citação.

III - Oficie-se à Empresa Auto Posto Monte Sinai – Departamento de 

Recursos Humanos, empregadora do executado, para que a mesma 

proceda ao desconto na folha de pagamento do executado Lucas de 

Oliveira Roza, o valor mensal de 40% (quarenta por cento) do salário 

mínimo vigente, o qual deverá ser depositado na conta da genitora dos 
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exequentes informado na inicial.

 IV – Nos termos do artigo 334 e parágrafos do Código de Processo Civil e 

do Provimento nº 09/2016 do Conselho da Magistratura, determino a 

remessa deste feito ao Centro de Conciliação e Mediação.

 V - CITE-SE e INTIME-SE a parte ré para que compareça à audiência 

acompanhada de advogado ou defensor público, consignando que o termo 

inicial para apresentação da contestação observará o disposto no artigo 

335 do CPC. Consigne ainda que não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela parte 

autora, nos termos do artigo art. 344 do CPC.

VI - INTIME-SE a parte autora, na pessoa de seu advogado, para que 

comparecera à audiência, nos termos do artigo 334, §§ 3º e 9º do CPC. 

Caso seus interesses sejam defendidos pelo Ministério Público ou pela 

Defensoria Pública, intime-a pessoalmente.

VII - ADVIRTA-SE as partes que o não comparecimento injustificado à 

audiência de conciliação/mediação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% (dois por 

cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida 

em favor do Estado, conforme prevê o § 8º do artigo 334 do CPC.

 VIII - DETERMINO ao cartório que dê urgência as providências, bem como 

tome as cautelas devidas, pois a ação deve tramitar em segredo de 

justiça, como ressai o artigo 189, inciso II, do Novo Código de Processo 

Civil.

Ciência ao Ministério Público.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 51780 Nr: 2730-89.2018.811.0092

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: APADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WPLS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO ALEXANDRE 

TORTORELLI - OAB:180242

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I – Defiro à parte autora os benefícios da Justiça Gratuita.

II - DEFIRO o pedido de guarda provisória da menor em favor da autora.

 III – INTIMEM-SE as profissionais do Juízo para realização de estudo 

psicossocial com a parte autora e a menor, no prazo de 15 dias, a serem 

juntados nos autos.

IV - Nos termos do artigo 334 e parágrafos do Código de Processo Civil e 

do Provimento nº 09/2016 do Conselho da Magistratura, determino a 

remessa deste feito ao Centro de Conciliação e Mediação.

 V - CITE-SE e INTIME-SE a parte ré para que compareça à audiência 

acompanhada de advogado ou defensor público, consignando que o termo 

inicial para apresentação da contestação observará o disposto no artigo 

335 do CPC. Consigne ainda que não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela parte 

autora, nos termos do artigo art. 344 do CPC.

 VI - INTIME-SE a parte autora, na pessoa de seu advogado, para que 

comparecera à audiência, nos termos do artigo 334, §§ 3º e 9º do CPC. 

Caso seus interesses sejam defendidos pelo Ministério Público ou pela 

Defensoria Pública, intime-a pessoalmente.

VII - ADVIRTAM-SE as partes que o não comparecimento injustificado à 

audiência de conciliação/mediação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% (dois por 

cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida 

em favor do Estado, conforme prevê o § 8º do artigo 334 do CPC.

Ciência ao Ministério Público.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 18519 Nr: 371-84.2009.811.0092

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antônio Carlos de Melo Correa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joelcio Vilela de Carvalho, Daubenides Silva de 

Paula Vilela

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Roberto Castanho - 

OAB:8825-A/MT, Vanessa Pivatto - OAB:9.545-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Neide Aparecida Gazolla de 

Oliveira - OAB:167377/SP, Washington Rodrigues de Oliveira - 

OAB:21885 GO

 Nos termos da legislação vigente e artigo 482, VI, da Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria- Geral da Justiça - CNGC, e em 

cumprimento a r. determinação constante às fls. 351, serve a presente 

para fins de intimar as partes para apresentação de memoriais finais no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 37103 Nr: 425-06.2016.811.0092

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processos Cautelares->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WdSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e artigo 482, VI, da CNGC e em atenção 

a Portaria 09/2018-DF, impulsiono estes autos com o fim de intimar a parte 

interessada, por meio de seu advogado, a manifestar-se acerca do pedido 

de Diligências Extras realizado pelo Oficial de Justiça na Ref. 31, bem 

como da petição juntada pelo requerido na Ref. 32.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 46269 Nr: 289-38.2018.811.0092

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Douglas Júnior Turchetti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Enzo Automóveis Concessionária LTDA, 

CHRYSLER GROUP DO BRASIL COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roadam Jhonei de Paula Leal - 

OAB:14398/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a certidão de ref. 47 foi com base no rastreamento em 

anexo, constando como "Objeto entregue ao destinatário", todavia, a 

correspondência foi devolvida como "mudou-se". Diante disso, procedo a 

intimação da parte autora para manifestação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 45057 Nr: 2796-06.2017.811.0092

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUNICE FRANCO DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA APARECIDA MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON ROBERTO CASTANHO - 

OAB:9234

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ricardo Alexandre Tortorelli 

- OAB:8974 A/MT

 Pelo MM. Juiz foi dito: Vistos, etc. Decido. Presentes os requisitos, 

homologo por sentença o acordo firmado entre as partes e extingo o 

processo com resolução de mérito na forma do art. 487, inciso III, alínea 

“b” do CPC/15. Saem os presentes intimados da presente sentença. As 

partes renunciam ao prazo recursal. Certifique-se o trânsito em julgado, 

após o arquivo. Diante da nomeação dos causídicos, FIXO o valor de 05 

(cinco) URH, conforme estabelecido na tabela da OAB.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 14963 Nr: 513-93.2006.811.0092

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Walter Gomes Dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jodacy Gaspar Dantas - 

OAB:10993

 I – Juntem-se as informações encaminhadas ao e. relator do Habeas 

Corpus – 1014355-88.2018.8.11.0000 (Ofício 051/2018-GAB).

II – Intime-se a defesa para apresentação das razões de apelação no 

prazo legal.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 46902 Nr: 543-11.2018.811.0092

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDIELE BARBOSA PERACCHIA, Wagner Alexandre 

Silva Peracchia, ALESSANDRA BARBOSA PERACCHIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARLETE TELECCHEA PERACCHIA BRAGA, 

ANANIAS FERREIRA BRAGA, ANTONIO RICARDO RAMQUETAT 

PERACHIA, KARINE RANQUETAT PERACHIA, MARIA CRISTINA TELECHEA 

PERACCHIA NOGUEIRA, MARCELO COSTA NOGUEIRA, João Tarabini 

Machado, RITA ELMIRA PERACCHIA MACHADO, KAREN RANQUETAT 

PERACCHIA, CAIO CESAR MARTINS PERACCHIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO EDUARDO DE 

ALBUQUERQUE BERTHE - OAB:19053-MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO ALEXANDRE 

TORTORELLI - OAB:180242

 Certifico para que surta seus efeitos legais, servindo esta para intimação 

das partes para comparecerem à audiência de conciliação redesignada 

para o dia 04/02/2019, às 13h30 (Horário MT)no Fórum local.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010081-16.2014.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE TORTORELLI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE TORTORELLI OAB - MT0008974S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI DESPACHO Processo: 

8010081-16.2014.8.11.0092. EXEQUENTE: RICARDO ALEXANDRE 

TORTORELLI EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Considerando a 

ausência de manifestação da Fazenda Pública sobre a indisponibilidade 

dos valores, nos termos do § 3º do art. 854 do CPC, determino a 

expedição do alvará em favor do exequente. ALTO TAQUARI, 10 de 

dezembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000307-42.2018.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE TORTORELLI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE TORTORELLI OAB - MT0008974S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI DESPACHO Processo: 

1000307-42.2018.8.11.0092. EXEQUENTE: RICARDO ALEXANDRE 

TORTORELLI EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Intime-se a 

Fazenda Pública, na pessoa de seu representante judicial, por carga, 

remessa ou meio eletrônico para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e 

nos próprios autos, impugnar a execução, nos termos do artigo 534 do 

Novo Código de Processo Civil. Caso a Fazenda apresente impugnação, 

fixo desde já honorários advocatícios em 10% do valor da condenação, 

conforme dispõe o artigo 85, § 7º, do Novo Código de Processo Civil. Não 

proposta a impugnação ou renunciando o referido prazo, certifique-se e 

expeça-se o precatório ou o RPV, nos termos do artigo 535, § 3º do Novo 

Código de Processo Civil. Intime-se. ALTO TAQUARI, 10 de dezembro de 

2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000306-57.2018.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE TORTORELLI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE TORTORELLI OAB - MT0008974S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI DESPACHO Processo: 

1000306-57.2018.8.11.0092. EXEQUENTE: RICARDO ALEXANDRE 

TORTORELLI EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Intime-se a 

Fazenda Pública, na pessoa de seu representante judicial, por carga, 

remessa ou meio eletrônico para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e 

nos próprios autos, impugnar a execução, nos termos do artigo 534 do 

Novo Código de Processo Civil. Caso a Fazenda apresente impugnação, 

fixo desde já honorários advocatícios em 10% do valor da condenação, 

conforme dispõe o artigo 85, § 7º, do Novo Código de Processo Civil. Não 

proposta a impugnação ou renunciando o referido prazo, certifique-se e 

expeça-se o precatório ou o RPV, nos termos do artigo 535, § 3º do Novo 

Código de Processo Civil. Intime-se. ALTO TAQUARI, 10 de dezembro de 

2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000308-27.2018.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE TORTORELLI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE TORTORELLI OAB - MT0008974S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI DESPACHO Processo: 

1000308-27.2018.8.11.0092. EXEQUENTE: RICARDO ALEXANDRE 

TORTORELLI EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Intime-se a 

Fazenda Pública, na pessoa de seu representante judicial, por carga, 

remessa ou meio eletrônico para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e 

nos próprios autos, impugnar a execução, nos termos do artigo 534 do 

Novo Código de Processo Civil. Caso a Fazenda apresente impugnação, 

fixo desde já honorários advocatícios em 10% do valor da condenação, 

conforme dispõe o artigo 85, § 7º, do Novo Código de Processo Civil. Não 

proposta a impugnação ou renunciando o referido prazo, certifique-se e 

expeça-se o precatório ou o RPV, nos termos do artigo 535, § 3º do Novo 

Código de Processo Civil. Intime-se. ALTO TAQUARI, 10 de dezembro de 

2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000309-12.2018.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE TORTORELLI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE TORTORELLI OAB - MT0008974S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI DESPACHO Processo: 

1000309-12.2018.8.11.0092. EXEQUENTE: RICARDO ALEXANDRE 

TORTORELLI EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Intime-se a 

Fazenda Pública, na pessoa de seu representante judicial, por carga, 

remessa ou meio eletrônico para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e 

nos próprios autos, impugnar a execução, nos termos do artigo 534 do 
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Novo Código de Processo Civil. Caso a Fazenda apresente impugnação, 

fixo desde já honorários advocatícios em 10% do valor da condenação, 

conforme dispõe o artigo 85, § 7º, do Novo Código de Processo Civil. Não 

proposta a impugnação ou renunciando o referido prazo, certifique-se e 

expeça-se o precatório ou o RPV, nos termos do artigo 535, § 3º do Novo 

Código de Processo Civil. Intime-se. ALTO TAQUARI, 10 de dezembro de 

2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000310-94.2018.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE TORTORELLI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE TORTORELLI OAB - MT0008974S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI DESPACHO Processo: 

1000310-94.2018.8.11.0092. EXEQUENTE: RICARDO ALEXANDRE 

TORTORELLI EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Intime-se a 

Fazenda Pública, na pessoa de seu representante judicial, por carga, 

remessa ou meio eletrônico para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e 

nos próprios autos, impugnar a execução, nos termos do artigo 534 do 

Novo Código de Processo Civil. Caso a Fazenda apresente impugnação, 

fixo desde já honorários advocatícios em 10% do valor da condenação, 

conforme dispõe o artigo 85, § 7º, do Novo Código de Processo Civil. Não 

proposta a impugnação ou renunciando o referido prazo, certifique-se e 

expeça-se o precatório ou o RPV, nos termos do artigo 535, § 3º do Novo 

Código de Processo Civil. Intime-se. ALTO TAQUARI, 10 de dezembro de 

2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000311-79.2018.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE TORTORELLI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE TORTORELLI OAB - MT0008974S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI DESPACHO Processo: 

1000311-79.2018.8.11.0092. EXEQUENTE: RICARDO ALEXANDRE 

TORTORELLI EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Intime-se a 

Fazenda Pública, na pessoa de seu representante judicial, por carga, 

remessa ou meio eletrônico para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e 

nos próprios autos, impugnar a execução, nos termos do artigo 534 do 

Novo Código de Processo Civil. Caso a Fazenda apresente impugnação, 

fixo desde já honorários advocatícios em 10% do valor da condenação, 

conforme dispõe o artigo 85, § 7º, do Novo Código de Processo Civil. Não 

proposta a impugnação ou renunciando o referido prazo, certifique-se e 

expeça-se o precatório ou o RPV, nos termos do artigo 535, § 3º do Novo 

Código de Processo Civil. Intime-se. ALTO TAQUARI, 10 de dezembro de 

2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000312-64.2018.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE TORTORELLI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE TORTORELLI OAB - MT0008974S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI DESPACHO Processo: 

1000312-64.2018.8.11.0092. EXEQUENTE: RICARDO ALEXANDRE 

TORTORELLI EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Intime-se a 

Fazenda Pública, na pessoa de seu representante judicial, por carga, 

remessa ou meio eletrônico para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e 

nos próprios autos, impugnar a execução, nos termos do artigo 534 do 

Novo Código de Processo Civil. Caso a Fazenda apresente impugnação, 

fixo desde já honorários advocatícios em 10% do valor da condenação, 

conforme dispõe o artigo 85, § 7º, do Novo Código de Processo Civil. Não 

proposta a impugnação ou renunciando o referido prazo, certifique-se e 

expeça-se o precatório ou o RPV, nos termos do artigo 535, § 3º do Novo 

Código de Processo Civil. Intime-se. ALTO TAQUARI, 10 de dezembro de 

2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000313-49.2018.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE TORTORELLI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE TORTORELLI OAB - MT0008974S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI DESPACHO Processo: 

1000313-49.2018.8.11.0092. EXEQUENTE: RICARDO ALEXANDRE 

TORTORELLI EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Intime-se a 

Fazenda Pública, na pessoa de seu representante judicial, por carga, 

remessa ou meio eletrônico para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e 

nos próprios autos, impugnar a execução, nos termos do artigo 534 do 

Novo Código de Processo Civil. Caso a Fazenda apresente impugnação, 

fixo desde já honorários advocatícios em 10% do valor da condenação, 

conforme dispõe o artigo 85, § 7º, do Novo Código de Processo Civil. Não 

proposta a impugnação ou renunciando o referido prazo, certifique-se e 

expeça-se o precatório ou o RPV, nos termos do artigo 535, § 3º do Novo 

Código de Processo Civil. Intime-se. ALTO TAQUARI, 10 de dezembro de 

2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000314-34.2018.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE TORTORELLI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE TORTORELLI OAB - MT0008974S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI DESPACHO Processo: 

1000314-34.2018.8.11.0092. EXEQUENTE: RICARDO ALEXANDRE 

TORTORELLI EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Intime-se a 

Fazenda Pública, na pessoa de seu representante judicial, por carga, 

remessa ou meio eletrônico para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e 

nos próprios autos, impugnar a execução, nos termos do artigo 534 do 

Novo Código de Processo Civil. Caso a Fazenda apresente impugnação, 

fixo desde já honorários advocatícios em 10% do valor da condenação, 

conforme dispõe o artigo 85, § 7º, do Novo Código de Processo Civil. Não 

proposta a impugnação ou renunciando o referido prazo, certifique-se e 

expeça-se o precatório ou o RPV, nos termos do artigo 535, § 3º do Novo 

Código de Processo Civil. Intime-se. ALTO TAQUARI, 10 de dezembro de 

2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000315-19.2018.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE TORTORELLI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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RICARDO ALEXANDRE TORTORELLI OAB - MT0008974S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI DESPACHO Processo: 

1000315-19.2018.8.11.0092. EXEQUENTE: RICARDO ALEXANDRE 

TORTORELLI EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Intime-se a 

Fazenda Pública, na pessoa de seu representante judicial, por carga, 

remessa ou meio eletrônico para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e 

nos próprios autos, impugnar a execução, nos termos do artigo 534 do 

Novo Código de Processo Civil. Caso a Fazenda apresente impugnação, 

fixo desde já honorários advocatícios em 10% do valor da condenação, 

conforme dispõe o artigo 85, § 7º, do Novo Código de Processo Civil. Não 

proposta a impugnação ou renunciando o referido prazo, certifique-se e 

expeça-se o precatório ou o RPV, nos termos do artigo 535, § 3º do Novo 

Código de Processo Civil. Intime-se. ALTO TAQUARI, 10 de dezembro de 

2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000316-04.2018.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE TORTORELLI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE TORTORELLI OAB - MT0008974S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI DESPACHO Processo: 

1000316-04.2018.8.11.0092. EXEQUENTE: RICARDO ALEXANDRE 

TORTORELLI EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Intime-se a 

Fazenda Pública, na pessoa de seu representante judicial, por carga, 

remessa ou meio eletrônico para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e 

nos próprios autos, impugnar a execução, nos termos do artigo 534 do 

Novo Código de Processo Civil. Caso a Fazenda apresente impugnação, 

fixo desde já honorários advocatícios em 10% do valor da condenação, 

conforme dispõe o artigo 85, § 7º, do Novo Código de Processo Civil. Não 

proposta a impugnação ou renunciando o referido prazo, certifique-se e 

expeça-se o precatório ou o RPV, nos termos do artigo 535, § 3º do Novo 

Código de Processo Civil. Intime-se. ALTO TAQUARI, 10 de dezembro de 

2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000317-86.2018.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE TORTORELLI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE TORTORELLI OAB - MT0008974S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI DESPACHO Processo: 

1000317-86.2018.8.11.0092. EXEQUENTE: RICARDO ALEXANDRE 

TORTORELLI EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Intime-se a 

Fazenda Pública, na pessoa de seu representante judicial, por carga, 

remessa ou meio eletrônico para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e 

nos próprios autos, impugnar a execução, nos termos do artigo 534 do 

Novo Código de Processo Civil. Caso a Fazenda apresente impugnação, 

fixo desde já honorários advocatícios em 10% do valor da condenação, 

conforme dispõe o artigo 85, § 7º, do Novo Código de Processo Civil. Não 

proposta a impugnação ou renunciando o referido prazo, certifique-se e 

expeça-se o precatório ou o RPV, nos termos do artigo 535, § 3º do Novo 

Código de Processo Civil. Intime-se. ALTO TAQUARI, 10 de dezembro de 

2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000318-71.2018.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE TORTORELLI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE TORTORELLI OAB - MT0008974S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI DESPACHO Processo: 

1000318-71.2018.8.11.0092. EXEQUENTE: RICARDO ALEXANDRE 

TORTORELLI EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Intime-se a 

Fazenda Pública, na pessoa de seu representante judicial, por carga, 

remessa ou meio eletrônico para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e 

nos próprios autos, impugnar a execução, nos termos do artigo 534 do 

Novo Código de Processo Civil. Caso a Fazenda apresente impugnação, 

fixo desde já honorários advocatícios em 10% do valor da condenação, 

conforme dispõe o artigo 85, § 7º, do Novo Código de Processo Civil. Não 

proposta a impugnação ou renunciando o referido prazo, certifique-se e 

expeça-se o precatório ou o RPV, nos termos do artigo 535, § 3º do Novo 

Código de Processo Civil. Intime-se. ALTO TAQUARI, 10 de dezembro de 

2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000319-56.2018.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE TORTORELLI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE TORTORELLI OAB - MT0008974S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI DESPACHO Processo: 

1000319-56.2018.8.11.0092. EXEQUENTE: RICARDO ALEXANDRE 

TORTORELLI EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Intime-se a 

Fazenda Pública, na pessoa de seu representante judicial, por carga, 

remessa ou meio eletrônico para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e 

nos próprios autos, impugnar a execução, nos termos do artigo 534 do 

Novo Código de Processo Civil. Caso a Fazenda apresente impugnação, 

fixo desde já honorários advocatícios em 10% do valor da condenação, 

conforme dispõe o artigo 85, § 7º, do Novo Código de Processo Civil. Não 

proposta a impugnação ou renunciando o referido prazo, certifique-se e 

expeça-se o precatório ou o RPV, nos termos do artigo 535, § 3º do Novo 

Código de Processo Civil. Intime-se. ALTO TAQUARI, 10 de dezembro de 

2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000320-41.2018.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE TORTORELLI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE TORTORELLI OAB - MT0008974S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI DESPACHO Processo: 

1000320-41.2018.8.11.0092. EXEQUENTE: RICARDO ALEXANDRE 

TORTORELLI EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Intime-se a 

Fazenda Pública, na pessoa de seu representante judicial, por carga, 

remessa ou meio eletrônico para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e 
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nos próprios autos, impugnar a execução, nos termos do artigo 534 do 

Novo Código de Processo Civil. Caso a Fazenda apresente impugnação, 

fixo desde já honorários advocatícios em 10% do valor da condenação, 

conforme dispõe o artigo 85, § 7º, do Novo Código de Processo Civil. Não 

proposta a impugnação ou renunciando o referido prazo, certifique-se e 

expeça-se o precatório ou o RPV, nos termos do artigo 535, § 3º do Novo 

Código de Processo Civil. Intime-se. ALTO TAQUARI, 10 de dezembro de 

2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000321-26.2018.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

GISLAINE ANDREIA CERANTES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISLAINE ANDREIA CERANTES OAB - SP215456 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI DESPACHO Processo: 

1000321-26.2018.8.11.0092. EXEQUENTE: GISLAINE ANDREIA CERANTES 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Intime-se a Fazenda Pública, 

na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio 

eletrônico para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios 

autos, impugnar a execução, nos termos do artigo 534 do Novo Código de 

Processo Civil. Caso a Fazenda apresente impugnação, fixo desde já 

honorários advocatícios em 10% do valor da condenação, conforme 

dispõe o artigo 85, § 7º, do Novo Código de Processo Civil. Não proposta a 

impugnação ou renunciando o referido prazo, certifique-se e expeça-se o 

precatório ou o RPV, nos termos do artigo 535, § 3º do Novo Código de 

Processo Civil. Intime-se. ALTO TAQUARI, 10 de dezembro de 2018. 

Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000322-11.2018.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

GISLAINE ANDREIA CERANTES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISLAINE ANDREIA CERANTES OAB - SP215456 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI DESPACHO Processo: 

1000322-11.2018.8.11.0092. EXEQUENTE: GISLAINE ANDREIA CERANTES 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Intime-se a Fazenda Pública, 

na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio 

eletrônico para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios 

autos, impugnar a execução, nos termos do artigo 534 do Novo Código de 

Processo Civil. Caso a Fazenda apresente impugnação, fixo desde já 

honorários advocatícios em 10% do valor da condenação, conforme 

dispõe o artigo 85, § 7º, do Novo Código de Processo Civil. Não proposta a 

impugnação ou renunciando o referido prazo, certifique-se e expeça-se o 

precatório ou o RPV, nos termos do artigo 535, § 3º do Novo Código de 

Processo Civil. Intime-se. ALTO TAQUARI, 10 de dezembro de 2018. 

Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000323-93.2018.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

GISLAINE ANDREIA CERANTES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISLAINE ANDREIA CERANTES OAB - SP215456 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI DESPACHO Processo: 

1000323-93.2018.8.11.0092. EXEQUENTE: GISLAINE ANDREIA CERANTES 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Intime-se a Fazenda Pública, 

na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio 

eletrônico para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios 

autos, impugnar a execução, nos termos do artigo 534 do Novo Código de 

Processo Civil. Caso a Fazenda apresente impugnação, fixo desde já 

honorários advocatícios em 10% do valor da condenação, conforme 

dispõe o artigo 85, § 7º, do Novo Código de Processo Civil. Não proposta a 

impugnação ou renunciando o referido prazo, certifique-se e expeça-se o 

precatório ou o RPV, nos termos do artigo 535, § 3º do Novo Código de 

Processo Civil. Intime-se. ALTO TAQUARI, 10 de dezembro de 2018. 

Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010011-62.2015.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE TORTORELLI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE TORTORELLI OAB - MT0008974S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PATRICIA BARROS CAPELEIRO OAB - MT0017374A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI DESPACHO Processo: 

8010011-62.2015.8.11.0092. EXEQUENTE: RICARDO ALEXANDRE 

TORTORELLI EXECUTADO: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO Considerando a ausência de manifestação da Fazenda Pública 

sobre a indisponibilidade dos valores, nos termos do § 3º do art. 854 do 

CPC, determino a expedição do alvará em favor do exequente. ALTO 

TAQUARI, 10 de dezembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010010-77.2015.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE TORTORELLI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE TORTORELLI OAB - MT0008974S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI DESPACHO Processo: 

8010010-77.2015.8.11.0092. EXEQUENTE: RICARDO ALEXANDRE 

TORTORELLI EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Considerando a 

ausência de manifestação da Fazenda Pública sobre a indisponibilidade 

dos valores, nos termos do § 3º do art. 854 do CPC, determino a 

expedição do alvará em favor do exequente. ALTO TAQUARI, 10 de 

dezembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010032-67.2017.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

Roadam Jhonei de Paula Leal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Roadam Jhonei de Paula Leal OAB - MT0014398A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS OAB - MT0007718A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI DESPACHO Processo: 
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8010032-67.2017.8.11.0092. EXEQUENTE: ROADAM JHONEI DE PAULA 

LEAL EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO, ESTADO DE MATO 

GROSSO Considerando a ausência de manifestação da Fazenda Pública 

sobre a indisponibilidade dos valores, nos termos do § 3º do art. 854 do 

CPC, determino a expedição do alvará em favor do exequente. ALTO 

TAQUARI, 10 de dezembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010171-87.2015.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

IRAN NEGRAO FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Roadam Jhonei de Paula Leal OAB - MT0014398A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI DESPACHO Processo: 

8010171-87.2015.8.11.0092. EXEQUENTE: IRAN NEGRAO FERREIRA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Considerando a ausência de 

manifestação da Fazenda Pública sobre a indisponibilidade dos valores, 

nos termos do § 3º do art. 854 do CPC, determino a expedição do alvará 

em favor do exequente. ALTO TAQUARI, 11 de dezembro de 2018. Juiz(a) 

de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000234-70.2018.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

ELENICE BRAUN (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS RIACHUELO SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI SENTENÇA Processo: 

1000234-70.2018.8.11.0092. REQUERENTE: ELENICE BRAUN REQUERIDO: 

LOJAS RIACHUELO SA Homologo, por sentença, o acordo entabulado 

entre as partes, para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, 

ficando, por consequência, resolvido o mérito da causa, nos termos do 

art. 487, III, “b”. Após o trânsito em julgado, arquive-se, com as baixas e 

anotações de estilo. Esclareço que, a sentença homologatória de 

conciliação ou transação, dispensa a intimação das partes e de seus 

patronos, procedendo-se ao arquivamento imediato do feito. P.I. ALTO 

TAQUARI, 10 de dezembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Comarca de Apiacás

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 56989 Nr: 1565-31.2018.811.0084

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ADRIANA SOUSA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GABRIEL KATH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA FERNANDES DE 

ANDRADE VINCENZI - OAB:4931

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Designo audiencia de conciliação para 29/01/2019 às 14h30min, 

mantenho inalteradas as determinações contidas na decisão retro.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 57455 Nr: 1812-12.2018.811.0084

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GNXdSC, LRC

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RIELY CAMILO BORDINI - 

OAB:25234/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Analisando detidamente os autos, verifica-se que a parte requerente 

formulou pedido de justiça gratuita, juntando para tanto, declaração de 

hipossuficiência.

Contudo, em que pese a parte autora ter juntado aos autos a referida 

declaração de hipossuficiência, entendo que não há nos autos elementos 

suficientes capazes de comprovar pressupostos legais para a concessão 

de gratuidade.

Por essas razões, em observância ao disposto no art. 99, § 2º, do 

CPC/2015 e, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

trazer aos autos documentos idôneos (declaração de imposto de renda, 

extrato bancário, conta de água e luz e etc) que comprovam a 

hipossuficiência alegada, sob pena de indeferimento dos benefícios da 

justiça gratuita.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 56278 Nr: 1207-66.2018.811.0084

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CF, HFA, RF, CF, SDSF, HDAGF, FDSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAYME EBURNEO QUEIROZ - 

OAB:16469

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .Assim, tendo em vista que diante dos documentos anexados na inicial, o 

qual não demonstrou a capacidade financeira da requerente e, 

consequentemente a sua miserabilidade jurídica o indeferimento do pedido 

de justiça gratuita é medida que se impõe.Posto isso, INDEFIRO o pedido de 

justiça gratuita formulada pela requerente. INTIME-SE para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, proceda ao recolhimento das custas e taxas 

processuais, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos dos artigos 

321, paragrafo único e 330, inciso IV, ambos do CPC.Após decorrido o 

referido prazo, com ou sem recolhimento das custas, CERTIFIQUE-SE e 

façam CONCLUSOS para deliberação.INTIME-SE.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Apiacás-MT, 11 de dezembro de 2018.Tibério de Lucena 

BatistaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 56265 Nr: 1203-29.2018.811.0084

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MSdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TL, DMMeP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULY RAMIRO FERRARI 

DORADO - OAB:12563

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, razão pela qual, nos 

termos do artigo 485, I e VI, do CPC/15, JULGO EXTINTO o presente 

processo sem resolução de mérito e determino o cancelamento da 

distribuição conforme art. 290 do CPC/2015.

Sem condenação em honorários advocatícios e custas.

 Após o trânsito em julgado, devidamente CERTIFICADO, ARQUIVE-SE, 

mediante as baixas e cautelas de praxe.

 Cumpra-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 56349 Nr: 1232-79.2018.811.0084

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 
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Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DERLI VERÍSSIMO PINHEIRO, LAUDICEIA SANTANA 

FIALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Sversut da Silva - 

OAB:19382/MT, VITOR RONDON BORGES DE CAMPOS - OAB:13142

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de AÇÃO DE DIVÓRCIO CONSENSUAL proposto por DERLI 

VERÍSSIMO PINHEIRO e LAUDICEIA SANTANA FIALHO, ambos 

devidamente qualificados nos autos.

Sem delongas, ante o preenchimento dos requisitos legais para a 

decretação do divórcio do casal (mormente quando não há mais se falar 

em comprovação de tempo de separação de fato, ante a vigência da 

Emenda Constitucional nº 66/2010) e, considerando a inexistência de bens 

a partilhar, bem como, a Cota Ministerial favorável, uma vez que preserva 

suficientemente os interesses dos incapazes envolvidos (Lucas Santana 

Pinheiro e Rafaela Santana Pinheiro), HOMOLOGO POR SENTENÇA, para 

que produza seus efeitos legais, o acordo celebrado entre as partes e 

DECRETO O DIVÓRCIO JUDICIAL do casal DERLI VERÍSSIMO PINHEIRO e 

LAUDICEIA SANTANA FIALHO, nos termos do acordo de Ref. 02, cujas 

cláusulas e condições passam a fazer parte integrante da presente 

sentença (que abrange disposição acerca da guarda exercida 

unilateralmente pela genitora, dispensa de pensão alimentícia, dispensa de 

alimentos entre os cônjuges, despesas extraordinárias e visita do genitor 

aos filhos Lucas Santana Pinheiro e Rafaela Santana Pinheiro) e 

DETERMINO que a requerente volte a grafar seu nome como de solteira, a 

saber: LAUDICEIA SANTANA FIALHO.

 Em consequência, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO, COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do 

Código de Processo Civil.

Após o trânsito em julgado, devidamente CERTIFICADO, EXPEÇA-SE 

mandado de averbação ao Cartório do Serviço Notarial e Registral 

“Monteiro” de Nova Canaã do Norte/MT para que proceda ás averbações e 

retificações necessárias.

Sem custas, sendo que, DEFIRO, ás partes os benefícios da gratuidade da 

justiça.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

Após o trânsito em julgado, devidamente CERTIFICADO, ARQUIVE-SE, 

mediante as baixas e cautelas de praxe.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Apiacás-MT, 11 de dezembro de 2018.

Tibério de Lucena Batista

Juiz de Direito

Comarca de Araputanga

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 23956 Nr: 2698-67.2009.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joel Marques de Queiróz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Pereira Pardin - 

OAB:4776-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto e bem examinado.

Ciente do Ofício COREJ/IT, enviado pela Coordenadoria de Execução 

Judicial do Tribunal Regional Federal da 1ª Região – TRF 1ª e juntado nos 

autos do processo, EXPEDI a pedido da parte, alvará judicial de 

levantamento para recebimento em nome do advogado(a), em decorrência 

do crédito se tratar de honorários sucumbenciais.

Ademais, considerando que essa expedição ocorre de forma eletrônica 

pelo sistema SisconDJ e com crédito/transferência para a conta bancária 

indicada, DETERMINO que dê ciência ao(à) advogado(a) constituído(a), 

através de publicação no DJE ou outro meio legal.

Outrossim, DETERMINO que aguarde a informação de depósito dos valores 

em favor da parte autora/exequente.

Cumpra.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 53638 Nr: 998-17.2013.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JSdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INdSS-I

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Anselmo da Costa Prado 

- OAB:MT - 8486

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto e bem examinado.

Ciente do Ofício COREJ/IT, enviado pela Coordenadoria de Execução 

Judicial do Tribunal Regional Federal da 1ª Região – TRF 1ª e juntado nos 

autos do processo, razão pela qual e diante do pedido expresso, expedi o 

alvará judicial de levantamento em favor do advogado, com relação aos 

honorários sucumbenciais e contratuais demonstrado por documento 

firmado, bem como o alvará em favor da parte com o desconto do crédito 

daquele, quem deverá ser cientificado, através de qualquer meio de 

comunicação, da decisão ou despacho que autorizou a liberação do 

depósito judicial ao beneficiário ou ao seu sucessor, se possível, 

atentando às orientações dispostas no Capítulo II, Seção 13 - Depósitos e 

Alvarás Judiciais -, da CNGC, art. 448 e ss.

Ademais, considerando que essa expedição ocorre de forma eletrônica 

pelo sistema SisconDJ e com crédito/transferência para a conta bancária 

indicada, DETERMINO que dê ciência ao(à) advogado(a) constituído(a), 

através de publicação no DJE ou outro meio legal, para que esclareça se 

dá integral quitação ao objeto da lide, advertindo-o que decurso do prazo 

de 10 (dez) dias in albis será interpretado nesse sentido de anuência ao 

adimplemento e o processo extinto pela satisfação da obrigação - CPC, 

art. 794, I, c/c art. 795/NCPC, art. 924, II, c/c art. 925.

Manifestado pelo adimplemento/satisfação ou transcorrido o prazo sem 

manifestação, volte-me concluso para sentença – código n. 36.

Cumpra.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 60768 Nr: 686-70.2015.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sonia Sabará da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Anselmo da Costa Prado 

- OAB:MT - 8486

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto e bem examinado.

Ciente do Ofício COREJ/IT, enviado pela Coordenadoria de Execução 

Judicial do Tribunal Regional Federal da 1ª Região – TRF 1ª e juntado nos 

autos do processo, razão pela qual e diante do pedido expresso, expedi o 

alvará judicial de levantamento em favor do advogado, com relação aos 

honorários sucumbenciais e contratuais demonstrado por documento 

firmado, bem como o alvará em favor da parte com o desconto do crédito 

daquele, quem deverá ser cientificado, através de qualquer meio de 

comunicação, da decisão ou despacho que autorizou a liberação do 

depósito judicial ao beneficiário ou ao seu sucessor, se possível, 

atentando às orientações dispostas no Capítulo II, Seção 13 - Depósitos e 

Alvarás Judiciais -, da CNGC, art. 448 e ss.

Ademais, considerando que essa expedição ocorre de forma eletrônica 

pelo sistema SisconDJ e com crédito/transferência para a conta bancária 

indicada, DETERMINO que dê ciência ao(à) advogado(a) constituído(a), 

através de publicação no DJE ou outro meio legal, para que esclareça se 

dá integral quitação ao objeto da lide, advertindo-o que decurso do prazo 

de 10 (dez) dias in albis será interpretado nesse sentido de anuência ao 

adimplemento e o processo extinto pela satisfação da obrigação - CPC, 

art. 794, I, c/c art. 795/NCPC, art. 924, II, c/c art. 925.

Manifestado pelo adimplemento/satisfação ou transcorrido o prazo sem 

manifestação, volte-me concluso para sentença – código n. 36.

Cumpra.
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Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 14839 Nr: 845-28.2006.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edite Pereira Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiano Giampietro Morales - 

OAB:MT - 11.207-B, Hamilton Rufo Junior - OAB:MT - 8251-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto e bem examinado.

Ciente do Ofício COREJ/IT, enviado pela Coordenadoria de Execução 

Judicial do Tribunal Regional Federal da 1ª Região – TRF 1ª e juntado nos 

autos do processo, razão pela qual e diante do pedido expresso, expedi o 

alvará judicial de levantamento em favor do advogado, com relação aos 

honorários sucumbenciais, bem como em relação ao benefício da parte, 

uma vez que a procuração juntada nos autos lhe dá poderes especiais 

para liberação do importe depositado/constrito em favor do 

credor/beneficiário, quem deverá ser cientificado, através de qualquer 

meio de comunicação, da decisão ou despacho que autorizou a liberação 

do depósito judicial ao beneficiário ou ao seu sucessor, se possível, 

atentando às orientações dispostas no Capítulo II, Seção 13 - Depósitos e 

Alvarás Judiciais -, da CNGC, art. 448 e ss.

Ademais, considerando que essa expedição ocorre de forma eletrônica 

pelo sistema SisconDJ e com crédito/transferência para a conta bancária 

indicada, DETERMINO que dê ciência ao(à) advogado(a) constituído(a), 

através de publicação no DJE ou outro meio legal, para que esclareça se 

dá integral quitação ao objeto da lide, advertindo-o que decurso do prazo 

de 10 (dez) dias in albis será interpretado nesse sentido de anuência ao 

adimplemento e o processo extinto pela satisfação da obrigação - CPC, 

art. 794, I, c/c art. 795/NCPC, art. 924, II, c/c art. 925.

Manifestado pelo adimplemento/satisfação ou transcorrido o prazo sem 

manifestação, volte-me concluso para sentença – código n. 36.

Cumpra.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 63404 Nr: 582-51.2015.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Walter Martinsde Abreu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Etelvina de Lima Vargas - 

OAB:14910-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 intimação da douta advogada da parte autora para que no prazo legal 

apresente as constrarrazões ao recurso de apelação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 102987 Nr: 2782-53.2018.811.0038

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GdOR, MSR

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULA REGINA CARDOSO - 

OAB:15506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto, RESOLVO O MÉRITO, JULGO PROCEDENTE o pedido e 

DECRETO O DIVÓRCIO de GILCIMAR DE OLIVEIRA RODRIGUES e MARIA 

SOARES RODRIGUES - art. 269, I, do CPC/NCPC, art. 487, I e art. 226, § 6º, 

da CRFB/88.No que se refere à transação/acordo realizado, considerando 

que em havendo transação/acordo o exame do magistrado deve se limitar 

à sua validade e eficácia, entre os quais, se houve a efetiva transação, os 

transatores são titulares do direito que dispõem parcialmente, capazes de 

transigir e estão adequadamente representados, RESOLVO MÉRITO e o 

HOMOLOGO - art. 269, III, do CPC/NCPC, art. 487, III, “b”.A mulher/esposa 

voltará a usar o nome de solteira, qual seja, MARIA SOARES DE 

SANTANA.Condeno a(s) parte(s)/interessados no pagamento das taxas, 

despesas e custas processuais pro rata - 50% (cinquenta por cento) -, 

cuja exigibilidade permanecerá suspensa e somente poderão ser 

executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado 

da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a 

situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de 

gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do 

beneficiário, em decorrência da concessão dos benefícios da assistência 

judiciária gratuita – NCPC, art. 98, § 2º e 3º.Honorários advocatícios da 

forma pactuada com o(a) patrono(a).Transitada em julgado expeça o 

competente mandado para averbação da sentença no Cartório de Registro 

Civil das Pessoas Naturais e do divórcio à margem do assento de 

casamento.A seguir, proceda com as baixas, anotações necessárias e 

arquive os autos.Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - 

“Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em 

que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”,P. I. Cumpra.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 25935 Nr: 1978-66.2010.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neidemar Cezar

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Najla Milena Castro da Silva - 

OAB:13630/MT, Regina Célia Sabioni Lourimier - OAB:MT/ 9.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto e bem examinado.

Ciente do Ofício COREJ/IT, enviado pela Coordenadoria de Execução 

Judicial do Tribunal Regional Federal da 1ª Região – TRF 1ª e juntado nos 

autos do processo, EXPEDI a pedido da parte, alvará judicial de 

levantamento para recebimento em nome do advogado(a), em decorrência 

do crédito se tratar de honorários sucumbenciais.

Ademais, considerando que essa expedição ocorre de forma eletrônica 

pelo sistema SisconDJ e com crédito/transferência para a conta bancária 

indicada, DETERMINO que dê ciência ao(à) advogado(a) constituído(a), 

através de publicação no DJE ou outro meio legal.

Outrossim, DETERMINO que aguarde a informação de depósito dos valores 

em favor da parte autora/exequente.

Cumpra.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 27305 Nr: 752-89.2011.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nilvalina Francisca Tavares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto e bem examinado.

Ciente do Ofício COREJ/IT, enviado pela Coordenadoria de Execução 

Judicial do Tribunal Regional Federal da 1ª Região – TRF 1ª e juntado nos 

autos do processo, EXPEDI a pedido da parte, alvará judicial de 

levantamento para recebimento em nome do advogado(a), em decorrência 

do crédito se tratar de honorários sucumbenciais.

Ademais, considerando que essa expedição ocorre de forma eletrônica 

pelo sistema SisconDJ e com crédito/transferência para a conta bancária 

indicada, DETERMINO que dê ciência ao(à) advogado(a) constituído(a), 

através de publicação no DJE ou outro meio legal, para que esclareça se 

dá integral quitação ao objeto da lide, advertindo-o que decurso do prazo 

de 10 (dez) dias in albis será interpretado nesse sentido de anuência ao 

adimplemento e o processo extinto pela satisfação da obrigação - CPC, 

art. 794, I, c/c art. 795/NCPC, art. 924, II, c/c art. 925.

Outrossim, DETERMINO que aguarda a informação de depósito dos valores 

em favor da parte autora/exequente, oficiando a Conta Única para 

realização de depósito.

Cumpra.
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Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 27362 Nr: 808-25.2011.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivone Rosa Guimarães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Pereira Pardin - 

OAB:4776-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto e bem examinado.

Ciente do Ofício COREJ/IT, enviado pela Coordenadoria de Execução 

Judicial do Tribunal Regional Federal da 1ª Região – TRF 1ª e juntado nos 

autos do processo, EXPEDI a pedido da parte, alvará judicial de 

levantamento para recebimento em nome do advogado(a), em decorrência 

do crédito se tratar de honorários sucumbenciais.

Ademais, considerando que essa expedição ocorre de forma eletrônica 

pelo sistema SisconDJ e com crédito/transferência para a conta bancária 

indicada, DETERMINO que dê ciência ao(à) advogado(a) constituído(a), 

através de publicação no DJE ou outro meio legal.

Outrossim, DETERMINO que aguarda a informação de depósito dos valores 

em favor da parte autora/exequente.

Cumpra.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 27740 Nr: 1179-86.2011.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Noemia Siqueira Correia da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto e bem examinado.

Ciente do Ofício COREJ/IT, enviado pela Coordenadoria de Execução 

Judicial do Tribunal Regional Federal da 1ª Região – TRF 1ª e juntado nos 

autos do processo, razão pela qual e diante do pedido expresso, expedi o 

alvará judicial de levantamento em favor do advogado, com relação aos 

honorários sucumbenciais, bem como em relação ao benefício da parte, 

uma vez que a procuração juntada nos autos lhe dá poderes especiais 

para liberação do importe depositado/constrito em favor do 

credor/beneficiário, quem deverá ser cientificado, através de qualquer 

meio de comunicação, da decisão ou despacho que autorizou a liberação 

do depósito judicial ao beneficiário ou ao seu sucessor, se possível, 

atentando às orientações dispostas no Capítulo II, Seção 13 - Depósitos e 

Alvarás Judiciais -, da CNGC, art. 448 e ss.

Ademais, considerando que essa expedição ocorre de forma eletrônica 

pelo sistema SisconDJ e com crédito/transferência para a conta bancária 

indicada, DETERMINO que dê ciência ao(à) advogado(a) constituído(a), 

através de publicação no DJE ou outro meio legal, para que esclareça se 

dá integral quitação ao objeto da lide, advertindo-o que decurso do prazo 

de 10 (dez) dias in albis será interpretado nesse sentido de anuência ao 

adimplemento e o processo extinto pela satisfação da obrigação - CPC, 

art. 794, I, c/c art. 795/NCPC, art. 924, II, c/c art. 925.

Manifestado pelo adimplemento/satisfação ou transcorrido o prazo sem 

manifestação, volte-me concluso para sentença – código n. 36.

Cumpra.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 27856 Nr: 1295-92.2011.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiza Maria Ferreira Antero

Luiza Maria Ferreira Antero

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto e bem examinado.

Ciente do Ofício COREJ/IT, enviado pela Coordenadoria de Execução 

Judicial do Tribunal Regional Federal da 1ª Região – TRF 1ª e juntado nos 

autos do processo, razão pela qual e diante do pedido expresso, expedi o 

alvará judicial de levantamento em favor do advogado, com relação aos 

honorários sucumbenciais, bem como em relação ao benefício da parte, 

uma vez que a procuração juntada nos autos lhe dá poderes especiais 

para liberação do importe depositado/constrito em favor do 

credor/beneficiário, quem deverá ser cientificado, através de qualquer 

meio de comunicação, da decisão ou despacho que autorizou a liberação 

do depósito judicial ao beneficiário ou ao seu sucessor, se possível, 

atentando às orientações dispostas no Capítulo II, Seção 13 - Depósitos e 

Alvarás Judiciais -, da CNGC, art. 448 e ss.

Ademais, considerando que essa expedição ocorre de forma eletrônica 

pelo sistema SisconDJ e com crédito/transferência para a conta bancária 

indicada, DETERMINO que dê ciência ao(à) advogado(a) constituído(a), 

através de publicação no DJE ou outro meio legal, para que esclareça se 

dá integral quitação ao objeto da lide, advertindo-o que decurso do prazo 

de 10 (dez) dias in albis será interpretado nesse sentido de anuência ao 

adimplemento e o processo extinto pela satisfação da obrigação - CPC, 

art. 794, I, c/c art. 795/NCPC, art. 924, II, c/c art. 925.

Manifestado pelo adimplemento/satisfação ou transcorrido o prazo sem 

manifestação, volte-me concluso para sentença – código n. 36.

Cumpra.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 28431 Nr: 1865-78.2011.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dorval Honorio da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B, 

Paula Regina Cardoso - OAB:MT - 15506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto e bem examinado.

Ciente do Ofício COREJ/IT, enviado pela Coordenadoria de Execução 

Judicial do Tribunal Regional Federal da 1ª Região – TRF 1ª e juntado nos 

autos do processo, razão pela qual e diante do pedido expresso, expedi o 

alvará judicial de levantamento em favor do advogado, com relação aos 

honorários sucumbenciais, bem como em relação ao benefício da parte, 

uma vez que a procuração juntada nos autos lhe dá poderes especiais 

para liberação do importe depositado/constrito em favor do 

credor/beneficiário, quem deverá ser cientificado, através de qualquer 

meio de comunicação, da decisão ou despacho que autorizou a liberação 

do depósito judicial ao beneficiário ou ao seu sucessor, se possível, 

atentando às orientações dispostas no Capítulo II, Seção 13 - Depósitos e 

Alvarás Judiciais -, da CNGC, art. 448 e ss.

Ademais, considerando que essa expedição ocorre de forma eletrônica 

pelo sistema SisconDJ e com crédito/transferência para a conta bancária 

indicada, DETERMINO que dê ciência ao(à) advogado(a) constituído(a), 

através de publicação no DJE ou outro meio legal, para que esclareça se 

dá integral quitação ao objeto da lide, advertindo-o que decurso do prazo 

de 10 (dez) dias in albis será interpretado nesse sentido de anuência ao 

adimplemento e o processo extinto pela satisfação da obrigação - CPC, 

art. 794, I, c/c art. 795/NCPC, art. 924, II, c/c art. 925.

Manifestado pelo adimplemento/satisfação ou transcorrido o prazo sem 

manifestação, volte-me concluso para sentença – código n. 36.

Cumpra.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 28447 Nr: 1881-32.2011.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Creuza Bento da Silva
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto e bem examinado.

Ciente do Ofício COREJ/IT, enviado pela Coordenadoria de Execução 

Judicial do Tribunal Regional Federal da 1ª Região – TRF 1ª e juntado nos 

autos do processo, razão pela qual e diante do pedido expresso, expedi o 

alvará judicial de levantamento em favor do advogado, com relação aos 

honorários sucumbenciais, bem como em relação ao benefício da parte, 

uma vez que a procuração juntada nos autos lhe dá poderes especiais 

para liberação do importe depositado/constrito em favor do 

credor/beneficiário, quem deverá ser cientificado, através de qualquer 

meio de comunicação, da decisão ou despacho que autorizou a liberação 

do depósito judicial ao beneficiário ou ao seu sucessor, se possível, 

atentando às orientações dispostas no Capítulo II, Seção 13 - Depósitos e 

Alvarás Judiciais -, da CNGC, art. 448 e ss.

Ademais, considerando que essa expedição ocorre de forma eletrônica 

pelo sistema SisconDJ e com crédito/transferência para a conta bancária 

indicada, DETERMINO que dê ciência ao(à) advogado(a) constituído(a), 

através de publicação no DJE ou outro meio legal, para que esclareça se 

dá integral quitação ao objeto da lide, advertindo-o que decurso do prazo 

de 10 (dez) dias in albis será interpretado nesse sentido de anuência ao 

adimplemento e o processo extinto pela satisfação da obrigação - CPC, 

art. 794, I, c/c art. 795/NCPC, art. 924, II, c/c art. 925.

Manifestado pelo adimplemento/satisfação ou transcorrido o prazo sem 

manifestação, volte-me concluso para sentença – código n. 36.

Cumpra.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 28661 Nr: 2085-76.2011.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neuza Maria Todesco Bezerra

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto e bem examinado.

Ciente do Ofício COREJ/IT, enviado pela Coordenadoria de Execução 

Judicial do Tribunal Regional Federal da 1ª Região – TRF 1ª e juntado nos 

autos do processo, EXPEDI a pedido da parte, alvará judicial de 

levantamento para recebimento em nome do advogado(a), em decorrência 

do crédito se tratar de honorários sucumbenciais.

Outrossim, DETERMINO que aguarde a informação de depósito dos valores 

em favor da parte autora/exequente.

Cumpra.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 51173 Nr: 1031-41.2012.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Selma de Oliveira Temotio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Graziele Penachioni Claudino - 

OAB:MT/ 16.305, Regina Célia Sabioni Lourimier - OAB:MT/ 9.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto e bem examinado.

Ciente do Ofício COREJ/IT, enviado pela Coordenadoria de Execução 

Judicial do Tribunal Regional Federal da 1ª Região – TRF 1ª e juntado nos 

autos do processo, EXPEDI a pedido da parte, alvará judicial de 

levantamento para recebimento em nome do advogado(a), em decorrência 

do crédito se tratar de honorários sucumbenciais.

Ademais, considerando que essa expedição ocorre de forma eletrônica 

pelo sistema SisconDJ e com crédito/transferência para a conta bancária 

indicada, DETERMINO que dê ciência ao(à) advogado(a) constituído(a), 

através de publicação no DJE ou outro meio legal.

Outrossim, DETERMINO que aguarda a informação de depósito dos valores 

em favor da parte autora/exequente.

Cumpra.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 51664 Nr: 1547-61.2012.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vanderlei Rego Nora

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alice Bernardete Parra Merino 

- OAB:MT - 12669, Ivanilda Maria de Jesus Rios - OAB:MT/ 15.176, 

Vicente Andreotto Junior - OAB:MT/ 9.207

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto e bem examinado.

Ciente do Ofício COREJ/IT, enviado pela Coordenadoria de Execução 

Judicial do Tribunal Regional Federal da 1ª Região – TRF 1ª e juntado nos 

autos do processo, razão pela qual e diante do pedido expresso, expedi o 

alvará judicial de levantamento em favor do advogado, com relação aos 

honorários sucumbenciais, bem como em relação ao benefício da parte, 

uma vez que a procuração juntada nos autos lhe dá poderes especiais 

para liberação do importe depositado/constrito em favor do 

credor/beneficiário, quem deverá ser cientificado, através de qualquer 

meio de comunicação, da decisão ou despacho que autorizou a liberação 

do depósito judicial ao beneficiário ou ao seu sucessor, se possível, 

atentando às orientações dispostas no Capítulo II, Seção 13 - Depósitos e 

Alvarás Judiciais -, da CNGC, art. 448 e ss.

Ademais, considerando que essa expedição ocorre de forma eletrônica 

pelo sistema SisconDJ e com crédito/transferência para a conta bancária 

indicada, DETERMINO que dê ciência ao(à) advogado(a) constituído(a), 

através de publicação no DJE ou outro meio legal, para que esclareça se 

dá integral quitação ao objeto da lide, advertindo-o que decurso do prazo 

de 10 (dez) dias in albis será interpretado nesse sentido de anuência ao 

adimplemento e o processo extinto pela satisfação da obrigação - CPC, 

art. 794, I, c/c art. 795/NCPC, art. 924, II, c/c art. 925.

Manifestado pelo adimplemento/satisfação ou transcorrido o prazo sem 

manifestação, volte-me concluso para sentença – código n. 36.

Cumpra.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 18927 Nr: 2235-96.2007.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Rufino de Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto e bem examinado.

Ciente do Ofício COREJ/IT, enviado pela Coordenadoria de Execução 

Judicial do Tribunal Regional Federal da 1ª Região – TRF 1ª e juntado nos 

autos do processo, EXPEDI a pedido da parte, alvará judicial de 

levantamento para recebimento em nome do advogado(a), em decorrência 

do crédito se tratar de honorários sucumbenciais.

Outrossim, DETERMINO que aguarda a informação de depósito dos valores 

em favor da parte autora/exequente.

Cumpra.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 19384 Nr: 396-02.2008.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ozéas Guimarães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto e bem examinado.

Ciente do Ofício COREJ/IT, enviado pela Coordenadoria de Execução 

Judicial do Tribunal Regional Federal da 1ª Região – TRF 1ª e juntado nos 

autos do processo, razão pela qual e diante do pedido expresso, expedi o 

alvará judicial de levantamento em favor do advogado, em decorrência de 

se tratar de honorários sucumbenciais, quem deverá ser cientificado, 

através de qualquer meio de comunicação, da decisão ou despacho que 

autorizou a liberação do depósito judicial ao beneficiário ou ao seu 

sucessor, se possível, atentando às orientações dispostas no Capítulo II, 

Seção 13 - Depósitos e Alvarás Judiciais -, da CNGC, art. 448 e ss.

Ademais, considerando que essa expedição ocorre de forma eletrônica 

pelo sistema SisconDJ e com crédito/transferência para a conta bancária 

indicada, DETERMINO que dê ciência ao(à) advogado(a) constituído(a), 

através de publicação no DJE ou outro meio legal, para que esclareça se 

dá integral quitação ao objeto da lide, advertindo-o que decurso do prazo 

de 10 (dez) dias in albis será interpretado nesse sentido de anuência ao 

adimplemento e o processo extinto pela satisfação da obrigação - CPC, 

art. 794, I, c/c art. 795/NCPC, art. 924, II, c/c art. 925.

Manifestado pelo adimplemento/satisfação ou transcorrido o prazo sem 

manifestação, volte-me concluso para sentença – código n. 36.

Cumpra.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 22989 Nr: 1781-48.2009.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Odelicia Morais Ramalho dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alice Bernardete Parra Merino 

- OAB:MT - 12669, Vicente Andreotto Junior - OAB:MT/ 9.207

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto e bem examinado.

Ciente do Ofício COREJ/IT, enviado pela Coordenadoria de Execução 

Judicial do Tribunal Regional Federal da 1ª Região – TRF 1ª e juntado nos 

autos do processo, EXPEDI a pedido da parte, alvará judicial de 

levantamento para recebimento em nome do advogado(a), em decorrência 

do crédito se tratar de honorários sucumbenciais.

Outrossim, DETERMINO que aguarde a informação de depósito dos valores 

em favor da parte autora/exequente.

Cumpra.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 24719 Nr: 753-11.2010.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Penha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto e bem examinado.

Ciente do Ofício COREJ/IT, enviado pela Coordenadoria de Execução 

Judicial do Tribunal Regional Federal da 1ª Região – TRF 1ª e juntado nos 

autos do processo, EXPEDI a pedido da parte, alvará judicial de 

levantamento para recebimento em nome do advogado(a), em decorrência 

do crédito se tratar de honorários sucumbenciais.

Outrossim, DETERMINO que aguarde a informação de depósito dos valores 

em favor da parte autora/exequente.

Cumpra.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 54977 Nr: 2365-76.2013.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdenilda Marques Lopes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B, 

Paula Regina Cardoso - OAB:MT - 15506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto e bem examinado.

Ciente do Ofício COREJ/IT, enviado pela Coordenadoria de Execução 

Judicial do Tribunal Regional Federal da 1ª Região – TRF 1ª e juntado nos 

autos do processo, razão pela qual e diante do pedido expresso, expedi o 

alvará judicial de levantamento em favor do advogado, com relação aos 

honorários sucumbenciais, bem como em relação ao benefício da parte, 

uma vez que a procuração juntada nos autos lhe dá poderes especiais 

para liberação do importe depositado/constrito em favor do 

credor/beneficiário, quem deverá ser cientificado, através de qualquer 

meio de comunicação, da decisão ou despacho que autorizou a liberação 

do depósito judicial ao beneficiário ou ao seu sucessor, se possível, 

atentando às orientações dispostas no Capítulo II, Seção 13 - Depósitos e 

Alvarás Judiciais -, da CNGC, art. 448 e ss.

Ademais, considerando que essa expedição ocorre de forma eletrônica 

pelo sistema SisconDJ e com crédito/transferência para a conta bancária 

indicada, DETERMINO que dê ciência ao(à) advogado(a) constituído(a), 

através de publicação no DJE ou outro meio legal, para que esclareça se 

dá integral quitação ao objeto da lide, advertindo-o que decurso do prazo 

de 10 (dez) dias in albis será interpretado nesse sentido de anuência ao 

adimplemento e o processo extinto pela satisfação da obrigação - CPC, 

art. 794, I, c/c art. 795/NCPC, art. 924, II, c/c art. 925.

Manifestado pelo adimplemento/satisfação ou transcorrido o prazo sem 

manifestação, volte-me concluso para sentença – código n. 36.

Cumpra.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 59977 Nr: 323-83.2015.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juscelina de Souza Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Paula Regina Cardoso - OAB:MT - 15506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto, ante a ausência do preenchimento dos requisitos previstos na 

Lei n. 8.213/91 para a obtenção do benefício, RESOLVO O MÉRITO – art. 

269, I, do CPC/NCPC, art. 487, I -, e JULGO IMPROCEDENTES os pedidos 

formulados na petição inicial.Condeno a parte autora – NCPC, art. 91, 

caput - no pagamento das taxas, custas e despesas do processo 

existentes e, com fulcro na isonomia, honorários advocatícios – NCPC, art. 

85, caput - fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas 

vencidas até a sentença, em tese e caso reconhecido o direito/benefício 

econômico pretendido, até a prolação desta sentença, nos termos do 

Enunciado n. 111 da Súmula do STJ, cuja exigibilidade permanecerá 

suspensa e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos 

subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o 

credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de 

recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, 

passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário, em decorrência da 

concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita – NCPC, art. 

98, § 2º e 3º.Após o trânsito em julgado, certifique.Nada requerido do 

trânsito em julgado, arquive os autos, sem prejuízo de seu 

desarquivamento a pedido da parte.Prescindível o Registro no caso – 

CNGC, art. 317, § 4º.P. I. Cumpra.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 60240 Nr: 436-37.2015.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Araci Arcosta Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B, 
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Paula Regina Cardoso - OAB:MT - 15506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto, preenchidos os requisitos previstos na Lei n. 8.213/91 para a 

obtenção do benefício, RESOLVO O MÉRITO – art. 269, I, do CPC/NCPC, 

art. 487, I -, e JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na petição 

inicial para DECLARAR o direito ao benefício de prestação continuada 

objeto da lide de APOSENTADORIA POR IDADE RURAL em favor de ARACI 

ARCOSTA GONÇALVES, DETERMINAR que o INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL – INSS implante-o e pague o correspondente a 1 (um) 

salário-mínimo mensal e verbas trezenas, na qualidade de segurado 

especial rural, bem como CONDENAR o INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL – INSS a PAGAR as parcelas devidas e vencidas, 

corrigido monetariamente, a partir do vencimento de cada 

parcela/prestação, e juros de mora, a contar do requerimento 

administrativo – 9/1/2015 – Lei n. 8.213/91, art. 49, II, bem como os 

honorários advocatícios – NCPC, art. 85, caput – fixados em 10% (dez por 

cento) sobre o valor das parcelas vencidas até a prolação desta 

sentença, nos termos do Enunciado n. 111 da Súmula do STJ.As 

condenações impostas à Fazenda Pública de NATUREZA 

PREVIDENCIÁRIA sujeitam-se à incidência do Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor - INPC, apurado pela Fundação Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística – IBGE, para fins de correção monetária, no que se 

refere ao período posterior à vigência da Lei n. 11.430/2006, que incluiu o 

art. 41-A na Lei n. 8.213/1991, e os juros de mora na forma prevista no 

art. 1º-F, da Lei n. 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 

11.960/2009, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de 

poupança, em conformidade com o fixado nos julgamentos pelo STF das 

ADIs n. 4.357/DF e n. 4.425/DF, do Recurso Extraordinário n. 870.947/SE

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 61250 Nr: 853-87.2015.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Maria Mariano

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Julio Cezar Massam Nichols - 

OAB:11.270

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto, ante a ausência do preenchimento dos requisitos previstos na 

Lei n. 8.213/91 para a obtenção do benefício, RESOLVO O MÉRITO – art. 

269, I, do CPC/NCPC, art. 487, I -, e JULGO IMPROCEDENTES os pedidos 

formulados na petição inicial.Condeno a parte autora – NCPC, art. 91, 

caput - no pagamento das taxas, custas e despesas do processo 

existentes e, com fulcro na isonomia, honorários advocatícios – NCPC, art. 

85, caput - fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas 

vencidas até a sentença, em tese e caso reconhecido o direito/benefício 

econômico pretendido, até a prolação desta sentença, nos termos do 

Enunciado n. 111 da Súmula do STJ, cuja exigibilidade permanecerá 

suspensa e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos 

subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o 

credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de 

recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, 

passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário, em decorrência da 

concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita – NCPC, art. 

98, § 2º e 3º.Após o trânsito em julgado, certifique.Nada requerido do 

trânsito em julgado, arquive os autos, sem prejuízo de seu 

desarquivamento a pedido da parte.Prescindível o Registro no caso – 

CNGC, art. 317, § 4º.P. I. Cumpra.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 61609 Nr: 1016-67.2015.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Claudio Beliato

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B, 

Paula Regina Cardoso - OAB:MT - 15506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto, preenchidos os requisitos previstos na Lei n. 8.213/91 para a 

obtenção do benefício, RESOLVO O MÉRITO – art. 269, I, do CPC/NCPC, 

art. 487, I –, e JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na petição 

inicial para DECLARAR o direito ao benefício de prestação continuada 

objeto da lide de APOSENTADORIA POR IDADE RURAL em favor de 

CLAUDIO BELIATO, DETERMINAR que o INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL – INSS implante-o e pague o correspondente a 1 (um) 

salário-mínimo mensal e verbas trezenas, na qualidade de segurado 

especial rural, bem como CONDENAR o INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL – INSS a PAGAR as parcelas devidas e vencidas, 

corrigido monetariamente, a partir do vencimento de cada 

parcela/prestação, e juros de mora, a contar do requerimento 

administrativo – 9/4/2015 – Lei n. 8.213/91, art. 49, II, bem como os 

honorários advocatícios – NCPC, art. 85, caput – fixados em 10% (dez por 

cento) sobre o valor das parcelas vencidas até a prolação desta 

sentença, nos termos do Enunciado n. 111 da Súmula do STJ.As 

condenações impostas à Fazenda Pública de NATUREZA 

PREVIDENCIÁRIA sujeitam-se à incidência do Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor - INPC, apurado pela Fundação Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística – IBGE, para fins de correção monetária, no que se 

refere ao período posterior à vigência da Lei n. 11.430/2006, que incluiu o 

art. 41-A na Lei n. 8.213/1991, e os juros de mora na forma prevista no 

art. 1º-F, da Lei n. 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 

11.960/2009, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de 

poupança, em conformidade com o fixado nos julgamentos pelo STF das 

ADIs n. 4.357/DF e n. 4.425/DF, do Recurso Extraordinário n. 870.947/SE

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 61680 Nr: 1041-80.2015.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria José Sergio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B, 

Paula Regina Cardoso - OAB:MT - 15506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto, preenchidos os requisitos previstos na Lei n. 8.213/91 para a 

obtenção do benefício, RESOLVO O MÉRITO – art. 269, I, do CPC/NCPC, 

art. 487, I -, e JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na petição 

inicial para DECLARAR o direito ao benefício de prestação continuada 

objeto da lide de APOSENTADORIA POR IDADE RURAL em favor de MARIA 

JOSÉ SÉRGIO, DETERMINAR que o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS implante-o e pague o correspondente a 1 (um) 

salário-mínimo mensal e verbas trezenas, na qualidade de segurado 

especial rural, bem como CONDENAR o INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL – INSS a PAGAR as parcelas devidas e vencidas, 

corrigido monetariamente, a partir do vencimento de cada 

parcela/prestação, e juros de mora, a contar do requerimento 

administrativo – 15/4/2015 – Lei n. 8.213/91, art. 49, II, bem como os 

honorários advocatícios – NCPC, art. 85, caput – fixados em 10% (dez por 

cento) sobre o valor das parcelas vencidas até a prolação desta 

sentença, nos termos do Enunciado n. 111 da Súmula do STJ.As 

condenações impostas à Fazenda Pública de NATUREZA 

PREVIDENCIÁRIA sujeitam-se à incidência do Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor - INPC, apurado pela Fundação Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística – IBGE, para fins de correção monetária, no que se 

refere ao período posterior à vigência da Lei n. 11.430/2006, que incluiu o 

art. 41-A na Lei n. 8.213/1991, e os juros de mora na forma prevista no 

art. 1º-F, da Lei n. 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 

11.960/2009, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de 

poupança, em conformidade com o fixado nos julgamentos pelo STF das 

ADIs n. 4.357/DF e n. 4.425/DF, do Recurso Extraordinário n. 870.947/SE

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 61852 Nr: 1120-59.2015.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TdCS, VCdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INdSS-I

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aisi Anne Lima Tiago - OAB:MT 
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- 16657, Ana Lucia de Freitas Alvarez - OAB:MT - 8.311, Luiz Nelson 

Zuchetti Junior - OAB:MT/ 15130

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto, preenchidos os requisitos previstos na Lei n. 8.742/93 para a 

obtenção do benefício, RESOLVO O MÉRITO – art. 269, I, do CPC/NCPC, 

art. 487, I -, e JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na petição 

inicial para DECLARAR o direito ao BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO 

CONTINUADA da Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS, objeto da 

lide, em favor de THIAGO DA CRUZ SANTOS, representado por sua 

genitora VALDINEIA CIRILO DA CRUZ, DEFERIR a ANTECIPAÇÃO dos 

efeitos da TUTELA/TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA e 

DETERMINAR que o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, 

caso não tenha feito, implante-o no prazo máximo de 60 (sessenta) dias 

da intimação da sentença e pague o correspondente a 1 (um) 

salário-mínimo de benefício mensal, sob pena da fixação de multa 

cominatória diária/astreinte e a adoção de providências no sentido de 

futura aplicação das medidas penais cabíveis, já que o Superior Tribunal 

de Justiça possui entendimento firmado no sentido da possibilidade de 

funcionário público ser sujeito ativo do crime de desobediência, quando 

destinatário de ordem judicial – REsp 1173226/RO – Relator(a) Ministro 

GILSON DIPP - Órgão Julgador QUINTA TURMA – Data do Julgamento 

17/03/2011 – Data da Publicação/Fonte DJe 04/04/2011, bem como 

CONDENAR o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS a 

PAGAR as parcelas devidas e vencidas referente ao benefício mensal de 

1 (um) salário mínimo, corrigido monetariamente a partir do vencimento de 

cada parcela/prestação, e juros de mora a contar do requerimento 

administrativo – 6/10/2014 –, bem como os honorários advocatícios – 

NCPC, art. 85, caput – fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor das 

parcelas vencidas até a prolação da sentença, nos termos do Enunciado 

n. 111 da Súmula do STJ.A

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 65947 Nr: 73-16.2016.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ines Pará

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto, preenchidos os requisitos previstos na Lei n. 8.213/91 para a 

obtenção do benefício, RESOLVO O MÉRITO – art. 269, I, do CPC/NCPC, 

art. 487, I -, e JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na petição 

inicial para DECLARAR o direito ao benefício de prestação continuada 

objeto da lide de APOSENTADORIA POR IDADE RURAL em favor de INES 

PARÁ, DETERMINAR que o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS implante-o e pague o correspondente a 1 (um) salário-mínimo mensal 

e verbas trezenas, na qualidade de segurado especial rural, bem como 

CONDENAR o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS a 

PAGAR as parcelas devidas e vencidas, corrigido monetariamente, a partir 

do vencimento de cada parcela/prestação, e juros de mora, a contar do 

requerimento administrativo – 01/10/2015 – Lei n. 8.213/91, art. 49, II, bem 

como os honorários advocatícios – NCPC, art. 85, caput – fixados em 10% 

(dez por cento) sobre o valor das parcelas vencidas até a prolação desta 

sentença, nos termos do Enunciado n. 111 da Súmula do STJ.As 

condenações impostas à Fazenda Pública de NATUREZA 

PREVIDENCIÁRIA sujeitam-se à incidência do Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor - INPC, apurado pela Fundação Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística – IBGE, para fins de correção monetária, no que se 

refere ao período posterior à vigência da Lei n. 11.430/2006, que incluiu o 

art. 41-A na Lei n. 8.213/1991, e os juros de mora na forma prevista no 

art. 1º-F, da Lei n. 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 

11.960/2009, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de 

poupança, em conformidade com o fixado nos julgamentos pelo STF das 

ADIs n. 4.357/DF e n. 4.425/DF, do Recurso Extraordinário n. 870.947/SE,

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 12729 Nr: 790-14.2005.811.0038

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMdJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INdSS-I

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto e bem examinado.

Ciente do Ofício COREJ/IT, enviado pela Coordenadoria de Execução 

Judicial do Tribunal Regional Federal da 1ª Região – TRF 1ª e juntado nos 

autos do processo, EXPEDI a pedido da parte, alvará judicial de 

levantamento para recebimento em nome do advogado(a), em decorrência 

do crédito se tratar de honorários sucumbenciais.

Ademais, considerando que essa expedição ocorre de forma eletrônica 

pelo sistema SisconDJ e com crédito/transferência para a conta bancária 

indicada, DETERMINO que dê ciência ao(à) advogado(a) constituído(a), 

através de publicação no DJE ou outro meio legal.

Outrossim, DETERMINO que aguarde a informação de depósito dos valores 

em favor da parte autora/exequente.

Cumpra.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 14091 Nr: 200-03.2006.811.0038

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivanilda Aparecida Calossa de Jesus, A. C. de J. Junior, 

G. C. de Jesus, E. C. de Jesus, J. C. de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hamilton Ferreira da Silva 

Júnior - OAB:MT - 11.322, Hamilton Rufo Junior - OAB:MT - 8251-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto e bem examinado.

Ciente do Ofício COREJ/IT, enviado pela Coordenadoria de Execução 

Judicial do Tribunal Regional Federal da 1ª Região – TRF 1ª e juntado nos 

autos do processo, razão pela qual e diante do pedido expresso, expedi o 

alvará judicial de levantamento em favor do advogado, uma vez que a 

procuração juntada nos autos lhe dá poderes especiais para liberação do 

importe depositado/constrito em favor do credor/beneficiário, quem deverá 

ser cientificado, através de qualquer meio de comunicação, da decisão ou 

despacho que autorizou a liberação do depósito judicial ao beneficiário ou 

ao seu sucessor, se possível, atentando às orientações dispostas no 

Capítulo II, Seção 13 - Depósitos e Alvarás Judiciais -, da CNGC, art. 448 e 

ss.

Ademais, considerando que essa expedição ocorre de forma eletrônica 

pelo sistema SisconDJ e com crédito/transferência para a conta bancária 

indicada, DETERMINO que dê ciência ao(à) advogado(a) constituído(a), 

através de publicação no DJE ou outro meio legal, para que esclareça se 

dá integral quitação ao objeto da lide, advertindo-o que decurso do prazo 

de 10 (dez) dias in albis será interpretado nesse sentido de anuência ao 

adimplemento e o processo extinto pela satisfação da obrigação - CPC, 

art. 794, I, c/c art. 795/NCPC, art. 924, II, c/c art. 925.

Manifestado pelo adimplemento/satisfação ou transcorrido o prazo sem 

manifestação, volte-me concluso para sentença – código n. 36.

Cumpra.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 52812 Nr: 153-82.2013.811.0038

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Clara Gomides

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B, 

Paula Regina Cardoso - OAB:MT - 15506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto e bem examinado.

Ciente do Ofício COREJ/IT, enviado pela Coordenadoria de Execução 

Judicial do Tribunal Regional Federal da 1ª Região – TRF 1ª e juntado nos 

autos do processo, razão pela qual e diante do pedido expresso, expedi o 

alvará judicial de levantamento em favor do advogado, com relação aos 

honorários sucumbenciais, bem como em relação ao benefício da parte, 

uma vez que a procuração juntada nos autos lhe dá poderes especiais 

para liberação do importe depositado/constrito em favor do 

credor/beneficiário, quem deverá ser cientificado, através de qualquer 

meio de comunicação, da decisão ou despacho que autorizou a liberação 

do depósito judicial ao beneficiário ou ao seu sucessor, se possível, 
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atentando às orientações dispostas no Capítulo II, Seção 13 - Depósitos e 

Alvarás Judiciais -, da CNGC, art. 448 e ss.

Ademais, considerando que essa expedição ocorre de forma eletrônica 

pelo sistema SisconDJ e com crédito/transferência para a conta bancária 

indicada, DETERMINO que dê ciência ao(à) advogado(a) constituído(a), 

através de publicação no DJE ou outro meio legal, para que esclareça se 

dá integral quitação ao objeto da lide, advertindo-o que decurso do prazo 

de 10 (dez) dias in albis será interpretado nesse sentido de anuência ao 

adimplemento e o processo extinto pela satisfação da obrigação - CPC, 

art. 794, I, c/c art. 795/NCPC, art. 924, II, c/c art. 925.

Manifestado pelo adimplemento/satisfação ou transcorrido o prazo sem 

manifestação, volte-me concluso para sentença – código n. 36.

Cumpra.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 24723 Nr: 757-48.2010.811.0038

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alex da Costa e Faria

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alice Bernardete Parra Merino 

- OAB:MT - 12669

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto e bem examinado.

Ciente do Ofício COREJ/IT, enviado pela Coordenadoria de Execução 

Judicial do Tribunal Regional Federal da 1ª Região – TRF 1ª e juntado nos 

autos do processo, razão pela qual e diante do pedido expresso, expedi o 

alvará judicial de levantamento em favor do advogado, com relação aos 

honorários sucumbenciais, bem como em relação ao benefício da parte, 

uma vez que a procuração juntada nos autos lhe dá poderes especiais 

para liberação do importe depositado/constrito em favor do 

credor/beneficiário, quem deverá ser cientificado, através de qualquer 

meio de comunicação, da decisão ou despacho que autorizou a liberação 

do depósito judicial ao beneficiário ou ao seu sucessor, se possível, 

atentando às orientações dispostas no Capítulo II, Seção 13 - Depósitos e 

Alvarás Judiciais -, da CNGC, art. 448 e ss.

Ademais, considerando que essa expedição ocorre de forma eletrônica 

pelo sistema SisconDJ e com crédito/transferência para a conta bancária 

indicada, DETERMINO que dê ciência ao(à) advogado(a) constituído(a), 

através de publicação no DJE ou outro meio legal, para que esclareça se 

dá integral quitação ao objeto da lide, advertindo-o que decurso do prazo 

de 10 (dez) dias in albis será interpretado nesse sentido de anuência ao 

adimplemento e o processo extinto pela satisfação da obrigação - CPC, 

art. 794, I, c/c art. 795/NCPC, art. 924, II, c/c art. 925.

Manifestado pelo adimplemento/satisfação ou transcorrido o prazo sem 

manifestação, volte-me concluso para sentença – código n. 36.

Cumpra.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 67047 Nr: 515-79.2016.811.0038

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ilda Rodrigues dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lutielen Medianeira Feltrin 

Paniz - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B

 Isso posto e o que mais consta nos autos do processo, diante do 

reconhecimento pelo credor da procedência das alegações da parte 

adversa, RESOLVO O MÉRITO – CPC, art. 269, II/NCPC, art. 487, III, “a” –, e 

HOMOLOGO/JULGO PROCEDENTES os pedidos do INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL – INSS nesses autos de EMBARGOS À EXECUÇÃO 

para o fim de decotar/excluir o excesso apontado de R$. 18.008,64 

(dezoito mil, oito reais e sessenta e quatro centavos) e homologar o débito 

total de R$. 61.324,46 (sessenta e um mil, trezentos e vinte e quatro reais 

e quarenta e seis centavos), sendo R$ 59.674,66 (cinquenta e nove mil, 

seissentos e sesswenta e quatro reais e sesssenta e seis centavos) da 

parte autora e R$ 1.649,80 (um mil, seisssentos e quarenta e nove reais e 

oitenta centavos) de honorários advocatícios, com data base 1/2016. 

Ressaltando que a parte autora/exequente renuncia ao valor excedente a 

60 (sessenta) salários-mínimos, para que seja liberado através de 

Requisição de Pequeno Valor – RPV.Condeno a parte embargada – NCPC, 

art. 90, caput e art. 91, caput - no pagamento das taxas, custas e 

despesas do processo existentes, bem como honorários advocatícios de 

sucumbência fixados no mínimo de 10% (dez por cento) sobre o valor da 

diferença cobrada em excesso/proveito econômico obtido, considerando o 

grau de zelo do profissional, o fácil lugar de prestação do serviço, a 

natureza e a importância da causa previdenciária, o trabalho realizado 

pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, com a concordância 

da parte adversa – NCPC, art. 85 e §§ 1º e 2º -, cuja exigibilidade 

permanecerá suspensa e somente poderão ser executadas se, nos 5 

(cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as 

certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de 

insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, 

extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário, em 

decorrência da concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita 

– NCPC, art. 98, § 2º e 3º.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 67518 Nr: 720-11.2016.811.0038

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Neusa Assis Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mateus Alves Araújo - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B

 Isso posto e o que mais consta nos autos do processo, diante do 

reconhecimento pelo credor da procedência das alegações da parte 

adversa, RESOLVO O MÉRITO – CPC, art. 269, II/NCPC, art. 487, III, “a” –, e 

HOMOLOGO/JULGO PROCEDENTES os pedidos do INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL – INSS nesses autos de EMBARGOS À EXECUÇÃO 

para o fim de decotar/excluir o excesso apontado de R$. 41.441,03 

(quarenta e um mil, quatrocentos e quarenta e um reais e três centavos) e 

homologar o débito total de R$. 62.367,22 (sessenta e dois mil, trezentos e 

sessenta e sete reais e setenta e sete centavos), sendo R$ 59.114,00 

(cinquenta e nove mil cento e quatorze reais) da parte autora e R$ 

3.253,22 (três mil duzentos e cinquenta e três reais e vinte e dois 

centavos) de honorários advocatícios, com data base 2/2016. 

Ressaltando que a parte autora/exequente renuncia ao valor excedente a 

60 (sessenta) salários mínimos, para que seja liberado através de 

Requisição de Pequeno Valor – RPV.Condeno a parte embargada – NCPC, 

art. 90, caput e art. 91, caput - no pagamento das taxas, custas e 

despesas do processo existentes, bem como honorários advocatícios de 

sucumbência fixados no mínimo de 10% (dez por cento) sobre o valor da 

diferença cobrada em excesso/proveito econômico obtido, considerando o 

grau de zelo do profissional, o fácil lugar de prestação do serviço, a 

natureza e a importância da causa previdenciária, o trabalho realizado 

pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, com a concordância 

da parte adversa – NCPC, art. 85 e §§ 1º e 2º –, cuja exigibilidade 

permanecerá suspensa e somente poderão ser executadas se, nos 5 

(cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as 

certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de 

insuficiência de recursos que justificou a

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 67602 Nr: 754-83.2016.811.0038

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelson Calixto Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Livia Patriota de Holanda - 

OAB:25819-D

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B

 Isso posto e o que mais consta nos autos do processo, diante do 

reconhecimento pelo credor da procedência das alegações da parte 

adversa, RESOLVO O MÉRITO – CPC, art. 269, II/NCPC, art. 487, III, “a” -, e 

HOMOLOGO/JULGO PROCEDENTES os pedidos do INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL – INSS nesses autos de EMBARGOS À EXECUÇÃO 

para o fim de decotar/excluir o excesso apontado de R$. 16.013,54 

(dezesseis mil, treze reais e cinquenta e quatro centavos) e homologar o 
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débito total de R$. 57.386,46 (cinquenta e sete mil, trezentos e oitenta e 

seis reais e quarenta e seis centavos), sendo R$ 55.874,13 (cinquenta e 

cinco mil, oitocentos e setenta e quatro reais e treze centavos) da parte 

autora e R$ 1.512,33 (um mil, quinhentos e doze reais e trinta e três 

centavos) de honorários advocatícios.Condeno a parte embargada – 

NCPC, art. 90, caput e art. 91, caput - no pagamento das taxas, custas e 

despesas do processo existentes, bem como honorários advocatícios de 

sucumbência fixados no mínimo de 10% (dez por cento) sobre o valor da 

diferença cobrada em excesso/proveito econômico obtido, considerando o 

grau de zelo do profissional, o fácil lugar de prestação do serviço, a 

natureza e a importância da causa previdenciária, o trabalho realizado 

pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, com a concordância 

da parte adversa – NCPC, art. 85 e §§ 1º e 2º -, cuja exigibilidade 

permanecerá suspensa e somente poderão ser executadas se, nos 5 

(cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as 

certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de 

insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, 

extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário, em 

decorrência da concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita 

– NCPC, art. 98, § 2º e 3

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 68262 Nr: 1061-37.2016.811.0038

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seluta da Silva Dutra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lutielen Medianeira Feltrin 

Paniz - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B

 Isso posto e o que mais consta nos autos do processo, diante do 

reconhecimento pelo credor da procedência das alegações da parte 

adversa, RESOLVO O MÉRITO – CPC, art. 269, II/NCPC, art. 487, III, “a” –, e 

HOMOLOGO/JULGO PROCEDENTES os pedidos do INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL – INSS nesses autos de EMBARGOS À EXECUÇÃO 

para o fim de decotar/excluir o excesso apontado de R$. 23.610,71 (vinte 

e três mil, seiscentos e dez reais e setenta e um centavos) e homologar o 

débito total de R$. 61.132,31 (sessenta e um mil, cento e trinta e dois reais 

e trinta e um centavos), sendo R$ 59.244,24 (cinquenta e nove mil, 

duzentos e quarenta e quatro reais e vinte e quatro centavos) para a 

parte autora e R$ 1.888,07 (um mil, oitocentos e oitenta e oito reais e sete 

centavos) em relação aos honorários sucumbenciais, com data base 

2/2016, observando ainda que a parte exequente renuncia a uma parte do 

valor correspondente às parcelas em atraso constante do cálculo 

apresentado pelo executado para que o ofício requisitório seja expedido 

na modalidade RPV – Requisição de Pequeno Valor.Condeno a parte 

embargada – NCPC, art. 90, caput e art. 91, caput - no pagamento das 

taxas, custas e despesas do processo existentes, bem como honorários 

advocatícios de sucumbência fixados no mínimo de 10% (dez por cento) 

sobre o valor da diferença cobrada em excesso/proveito econômico 

obtido, considerando o grau de zelo do profissional, o fácil lugar de 

prestação do serviço, a natureza e a importância da causa previdenciária, 

o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, 

com a concordância da parte adversa – NCPC, art. 85 e §§ 1º e 2º –, cuja 

exigibilidade permanecerá suspensa e somente poderão ser executadas 

se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão 

que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de 

insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, 

extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário, em 

decorrência da concessão dos benefícios da

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 78752 Nr: 3321-53.2017.811.0038

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WSdM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mariana Batizoco Silva - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Oswaldo Alvarez de 

Campos Junior - OAB:MT - 6.702, Rodrigo Francisco de Souza - 

OAB:MT - 19474

 Visto e bem examinado.

Trato de AÇÃO PENAL em que, fora designada audiência para do dia 12 

de dezembro de 2018.

Ocorre que esse magistrado estará ausente da Comarca nesse dia 12 de 

dezembro de 2018, em curso de capacitação na capital do Estado, cuja 

confirmação somente ocorreu recentemente, obstando providências em 

momento anterior.

Isso posto, mediante ausência justificada desse magistrado, e 

necessidade de readequar a pauta, CANCELO audiência outrora 

designada para 12 de dezembro de 2018, e REDESIGNO-A para 29 de 

janeiro de 2019, às 16h, e DETERMINO que intime o(s) réu(s), dando-lhe 

ciência de que o processo seguirá sem a presença do(a) acusado(a) que 

deixar de comparecer a qualquer ato sem motivo justificado, ou, no caso 

de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao Juízo - 

CPP, art. 367 -, requisitando-o(s) caso encontre(m) recolhido(s)/preso(s) 

na Cadeia Pública local – CPP, art. 399, § 1º; CNGC, art. 1.388 e ss. -, 

seu(s) Advogado(s)/Defensor Público, bem como a(s) testemunha(s) 

arrolada(s), expedindo carta precatória em caso de eventuais residentes 

em outras Comarcas, a qual deverá ser instruída com as peças 

necessárias – CPP, art. 222; CNGC, art. 1.359 e ss..

Igualmente, intime/comunique o(a) representante do Ministério Público e, se 

for o caso, o(s) querelante(s) e o(s) assistente(s).

A(s) testemunha(s) deverá(ão) ser advertida(s) de que, deixando de 

comparecer sem motivo justificado, sujeitar-se-á à condução coercitiva, 

com auxílio de força policial, se necessário, sem prejuízo da aplicação de 

multa prevista no CPP, bem como estará(ão) sujeito(a, os, as) ao crime de 

desobediência e ao pagamento de custas da(s) diligência(s) – CPP, arts. 

218, 219 e 458.

Ademais, a CNGC, art. 1.385, orienta que “A parte, independentemente de 

determinação judicial, deverá ser intimada para falar sobre a testemunha 

não encontrada e que por ela tenha sido arrolada”, providência que deve 

ser realizada pela Secretaria.

Cumpra.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 78112 Nr: 3019-24.2017.811.0038

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wellington Sarate de Mendonça

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mariana Batizoco Silva - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Airton de Almeida Marques 

- OAB:MT - 19732

 Visto e bem examinado.

Trato de AÇÃO PENAL em que, fora designada audiência para do dia 12 

de dezembro de 2018.

Ocorre que esse magistrado estará ausente da Comarca nesse dia 12 de 

dezembro de 2018, em curso de capacitação na capital do Estado, cuja 

confirmação somente ocorreu recentemente, obstando providências em 

momento anterior.

Isso posto, mediante ausência justificada desse magistrado, e 

necessidade de readequar a pauta, CANCELO audiência outrora 

designada para 12 de dezembro de 2018, e REDESIGNO-A para 29 de 

janeiro de 2019, às 15h, e DETERMINO que intime o(s) réu(s), dando-lhe 

ciência de que o processo seguirá sem a presença do(a) acusado(a) que 

deixar de comparecer a qualquer ato sem motivo justificado, ou, no caso 

de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao Juízo - 

CPP, art. 367 -, requisitando-o(s) caso encontre(m) recolhido(s)/preso(s) 

na Cadeia Pública local – CPP, art. 399, § 1º; CNGC, art. 1.388 e ss. -, 

seu(s) Advogado(s)/Defensor Público, bem como a(s) testemunha(s) 

arrolada(s), expedindo carta precatória em caso de eventuais residentes 

em outras Comarcas, a qual deverá ser instruída com as peças 

necessárias – CPP, art. 222; CNGC, art. 1.359 e ss..

Igualmente, intime/comunique o(a) representante do Ministério Público e, se 

for o caso, o(s) querelante(s) e o(s) assistente(s).

A(s) testemunha(s) deverá(ão) ser advertida(s) de que, deixando de 

comparecer sem motivo justificado, sujeitar-se-á à condução coercitiva, 

com auxílio de força policial, se necessário, sem prejuízo da aplicação de 

multa prevista no CPP, bem como estará(ão) sujeito(a, os, as) ao crime de 

desobediência e ao pagamento de custas da(s) diligência(s) – CPP, arts. 

218, 219 e 458.
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Ademais, a CNGC, art. 1.385, orienta que “A parte, independentemente de 

determinação judicial, deverá ser intimada para falar sobre a testemunha 

não encontrada e que por ela tenha sido arrolada”, providência que deve 

ser realizada pela Secretaria.

Cumpra.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 23082 Nr: 1879-33.2009.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jornandes Pereira Luz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Anselmo da Costa Prado 

- OAB:MT - 8486

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto e bem examinado.

Ciente do Ofício COREJ/IT, enviado pela Coordenadoria de Execução 

Judicial do Tribunal Regional Federal da 1ª Região – TRF 1ª e juntado nos 

autos do processo, razão pela qual e diante do pedido expresso, expedi o 

alvará judicial de levantamento dos honorários sucumbenciais em favor do 

advogado, quem deverá ser cientificado, através de qualquer meio de 

comunicação, da decisão ou despacho que autorizou a liberação do 

depósito judicial ao beneficiário ou ao seu sucessor, se possível, 

atentando às orientações dispostas no Capítulo II, Seção 13 - Depósitos e 

Alvarás Judiciais -, da CNGC, art. 448 e ss.

Ademais, considerando que essa expedição ocorre de forma eletrônica 

pelo sistema SisconDJ e com crédito/transferência para a conta bancária 

indicada, DETERMINO que dê ciência ao(à) advogado(a) constituído(a), 

através de publicação no DJE ou outro meio legal, para que esclareça se 

dá integral quitação ao objeto da lide, advertindo-o que decurso do prazo 

de 10 (dez) dias in albis será interpretado nesse sentido de anuência ao 

adimplemento e o processo extinto pela satisfação da obrigação - CPC, 

art. 794, I, c/c art. 795/NCPC, art. 924, II, c/c art. 925.

Manifestado pelo adimplemento/satisfação ou transcorrido o prazo sem 

manifestação, volte-me concluso para sentença – código n. 36.

Cumpra.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 95640 Nr: 3471-34.2017.811.0038

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Flavio Vinicius Rocha, Agenor Lopes Filho, 

Wellington de Jesus Messias, Regina de Oliveira Xaropá

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bárbara Maria Lima Pereira - 

OAB:MT/22.212, FERNANDO AUGUSTO GOMES - OAB:17231/B, JUARES 

ANTONIO BATISTA DA SILVA - OAB:MT/ 2.638, MAURO LEMES DA 

SILVA JUNIOR - OAB:mt/ 14374, RAUL CLAUDIO BRANDÃO - 

OAB:19145/O

 Entretanto, na carta precatória devolvida foi possível verificar que ao 

assinar o mandado o acusado escreveu que tem advogado, contudo não 

sabe o nome. Os autos foram remetidos ao Defensor Público, quem 

pugnou por nova intimação do acusado para esclarecer se deseja 

permanecer com o advogado constituído por ele ou se tem interesse na 

assistência da Defensoria Pública, alegando em síntese que em consulta 

aos autos verificou que o acusado tem advogado constituído.Na 

oportunidade, determinei nova intimação pessoal do acusado 

WELLINGTON DE JESUS MESSIAS para indicar quem é o seu advogado ou 

se pretende ser assistido pela Defensoria Pública, oportunidade em que a 

Oficiala de Justiça certificou que o acusado informou que seu defensor é 

JUAREZ ANTONIO DO AMARAL.Isso posto e a fim de regularizar a 

questão e evitar eventual alegação de nulidade, DETERMINO a intimação 

dos advogados cadastrados no sistema para esclarecerem quem é o 

advogado do acusado, sob pena de ser considerado a última procuração 

firmada e juntada nos autos.Por fim, os autos retornem para que seja 

proferida a sentença – CPP, art. 404 e parágrafo único, com redação dada 

pela Lei n. 11.719, de 2008; CNGC, art. 1.412.Cumpra, com URGÊNCIA.As 

providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 66968 Nr: 479-37.2016.811.0038

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Laide Valeriana da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Davi Pereira Alves - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Paula Regina Cardoso - OAB:MT - 15506

 Isso posto e o que mais consta nos autos do processo, diante do 

reconhecimento pelo credor da procedência das alegações da parte 

adversa, RESOLVO O MÉRITO – CPC, art. 269, II/NCPC, art. 487, III, “a” -, e 

HOMOLOGO/JULGO PROCEDENTES os pedidos do INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL - INSS nesses autos de EMBARGOS À EXECUÇÃO 

para o fim de decotar/excluir o excesso apontado de R$. 38.776,51 (trinta 

e oito mil, setecentos e setenta e seis reais e cinquenta e um centavos) e 

homologar o débito total de R$. 102.389,76 (cento e dois mil, trezentos e 

oitenta e nove reais e setenta e seis centavos), sendo R$. 99.679,21 

(noventa e nove mil, seiscentos e setenta e nove reais e vinte e um 

centavos) para a parte autora e R$. 2.710,55 (dois mil, setecentos e dez 

reais e cinquenta e cinco centavos) em relação aos honorários 

sucumbenciais, com data base 10/2016.Condeno a parte embargada – 

NCPC, art. 90, caput e art. 91, caput - no pagamento das taxas, custas e 

despesas do processo existentes, bem como honorários advocatícios de 

sucumbência fixados no mínimo de 10% (dez por cento) sobre o valor da 

diferença cobrada em excesso/proveito econômico obtido, considerando o 

grau de zelo do profissional, o fácil lugar de prestação do serviço, a 

natureza e a importância da causa previdenciária, o trabalho realizado 

pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, com a concordância 

da parte adversa – NCPC, art. 85 e §§ 1º e 2º -, cuja exigibilidade 

permanecerá suspensa e somente poderão ser executadas se, nos 5 

(cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as 

certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de 

insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, 

extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário, em 

decorrência da concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita 

– NCPC, art. 98, § 2º e 3º.Após o trânsito em julgado, não sendo hipótese

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 27385 Nr: 831-68.2011.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Angela Maria dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação das partes para manifestarem, no prazo legal, acerca da 

expedição da RPV/Precatório, juntados nos autos na presente data.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 50952 Nr: 807-06.2012.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elzenir Moreira Correa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação das partes para manifestarem, no prazo legal, acerca da 

expedição da RPV/Precatório, juntados nos autos na presente data.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 17391 Nr: 742-84.2007.811.0038

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Antonio da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 
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OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação das partes para manifestarem, no prazo legal, acerca da 

expedição das RPVs, juntadas nos autos na presente data.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 27133 Nr: 584-87.2011.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jose Ferreira Rocha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Najla Milena Castro da Silva - 

OAB:13630/MT, Regina Célia Sabioni Lourimier - OAB:MT/ 9.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação das partes para manifestarem, no prazo legal, acerca da 

expedição do Precatório, juntado nos autos na presente data.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 17144 Nr: 517-64.2007.811.0038

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AFdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INdSS-I

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação das partes para manifestarem, no prazo legal, acerca da 

expedição do Precatório, juntado nos autos na presente data.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 24446 Nr: 481-17.2010.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valtiva Evangelista Correa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação das partes para manifestarem, no prazo legal, acerca da 

expedição da RPV/Precatório, juntados nos autos na presente data.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 26982 Nr: 433-24.2011.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rivaldo Honorato Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação das partes para manifestarem, no prazo legal, acerca da 

expedição da RPV/Precatório, juntados nos autos na presente data.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 21591 Nr: 377-59.2009.811.0038

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Anderi de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação das partes para manifestarem, no prazo legal, acerca da 

expedição do Precatório, juntado nos autos na presente data.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 55481 Nr: 322-35.2014.811.0038

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Fernandes Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B, 

Paula Regina Cardoso - OAB:MT - 15506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação das partes para manifestarem, no prazo legal, acerca da 

expedição da RPV/Precatório, juntados nos autos na presente data.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 73996 Nr: 955-41.2017.811.0038

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Benedito da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT - 13994-A, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:MT - 8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nos termos da legislação vigente e Provimento nº. 

56/2007-CGJ, IMPULSIONO estes autos com a finalidade de intimar o autor, 

para que efetue o pagamento de diligência do Oficial de Justiça, devendo 

emitir a guia para pagamento no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao), com posterior 

juntada da guia nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 50472 Nr: 279-69.2012.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alcineu Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Charles Kleber Rodrigues - 

OAB:MT - 15.876, Izaias dos Santos Silva Junior - OAB:MT - 

11.849-B, Silvio José Columbano Monez - OAB:MT - 8996

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação das partes para manifestarem, no prazo legal, acerca da 

expedição da RPV, juntada nos autos na presente data.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 50334 Nr: 120-29.2012.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Divina Zuchetti Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Lucia de Freitas Alvarez - 

OAB:MT - 8.311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação das partes para manifestarem, no prazo legal, acerca da 

expedição das RPVs, juntadas nos autos na presente data.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 25323 Nr: 1364-61.2010.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleonice Machado de Medeiros, JMdM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação das partes para manifestarem, no prazo legal, acerca da 

expedição do Precatório, juntado nos autos na presente data.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 12428 Nr: 568-46.2005.811.0038

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INdSS-I

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adilson Leite Paesano - 

Procurador do INSS - OAB:

 Intimação das partes para manifestarem, no prazo legal, acerca da 

expedição das RPVs, juntadas nos autos na presente data.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 25411 Nr: 1452-02.2010.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Abnel Tosta Soares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação das partes para manifestarem, no prazo legal, acerca da 

expedição da RPV, juntada nos autos na presente data.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 21459 Nr: 246-84.2009.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Dias Cardoso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação das partes para manifestarem, no prazo legal, acerca da 

expedição da RPV, juntada nos autos na presente data.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 23845 Nr: 2595-60.2009.811.0038

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Celma Ferreira Missio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aisi Anne Lima Tiago - OAB:MT 

- 16657, Ana Lucia de Freitas Alvarez - OAB:MT - 8.311, Mayara 

Serafim dos Reis Oliveira - OAB:21.904

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação das partes para manifestarem, no prazo legal, acerca da 

expedição das RPVs/Precatórios, juntados nos autos na presente data.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 26122 Nr: 2165-74.2010.811.0038

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lazara Carolina Carvalho Arantes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação das partes para manifestarem, no prazo legal, acerca da 

expedição das RPVs, juntadas nos autos na presente data.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 54527 Nr: 1918-88.2013.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jose Simina Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B, 

Paula Regina Cardoso - OAB:MT - 15506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação das partes para manifestarem, no prazo legal, acerca da 

expedição das RPVs, juntadas nos autos na presente data.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 26439 Nr: 2481-87.2010.811.0038

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alaide Barboza da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação das partes para manifestarem, no prazo legal, acerca da 

expedição da RPV, juntada nos autos na presente data.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 28203 Nr: 1637-06.2011.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carmelita Rodrigues Borges

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação das partes para manifestarem, no prazo legal, acerca da 

expedição dos RPVs, juntados nos autos na presente data.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 98448 Nr: 786-20.2018.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Roseli Ultre Moreira Moura

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Corbelino - 

OAB:MT - 9898

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação das partes acerca do inteiro teor da r. decisão judicial datada de 

21/11/2018, ref. 18, na qual nomeou para realização da perícia médica, o 

Dr. ROBERTO GOMES DE AZEVEDO, médico inscrito no CRM-MT n. 1958, 

para os devidos fins.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 95996 Nr: 3634-14.2017.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleunice Gonçalves Moro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Corbelino - 

OAB:MT - 9898

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação das partes acerca do inteiro teor da r. decisão judicial datada de 

21/11/2018, ref. 22, na qual nomeou para realização da perícia médica, o 

Dr. ROBERTO GOMES DE AZEVEDO, médico inscrito no CRM-MT n. 1958, 

para os devidos fins.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 98930 Nr: 975-95.2018.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Lucia Dias de Souza Bastos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Corbelino - 

OAB:MT - 9898

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação das partes acerca do inteiro teor da r. decisão judicial datada de 

21/11/2018, ref. 14, na qual nomeou para realização da perícia médica, o 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039412/12/2018 Página 652 de 855



Dr. ROBERTO GOMES DE AZEVEDO, médico inscrito no CRM-MT n. 1958, 

para os devidos fins.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 98925 Nr: 971-58.2018.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eurides Alves da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Corbelino - 

OAB:MT - 9898

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação das partes acerca do inteiro teor da r. decisão judicial datada de 

21/11/2018, ref. 18, na qual nomeou para realização da perícia médica, o 

Dr. ROBERTO GOMES DE AZEVEDO, médico inscrito no CRM-MT n. 1958, 

para os devidos fins.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 98458 Nr: 787-05.2018.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Camila Dandara Araujo dos Reis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Corbelino - 

OAB:MT - 9898

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação das partes acerca do inteiro teor da r. decisão judicial datada de 

21/11/2018, ref. 19, na qual nomeou para realização da perícia médica, o 

Dr. ROBERTO GOMES DE AZEVEDO, médico inscrito no CRM-MT n. 1958, 

para os devidos fins.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 98491 Nr: 797-49.2018.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nadir Serafim de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Corbelino - 

OAB:MT - 9898

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação das partes acerca do inteiro teor da r. decisão judicial datada de 

21/11/2018, ref. 18, na qual nomeou para realização da perícia médica, o 

Dr. ROBERTO GOMES DE AZEVEDO, médico inscrito no CRM-MT n. 1958, 

para os devidos fins.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 98376 Nr: 750-75.2018.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JLFdSS, MCFdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INdSS-I

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcela Aparecida Cardoso - 

OAB:MT - 19356/O, PAULA REGINA CARDOSO - OAB:15506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação das partes acerca do inteiro teor da r. decisão judicial datada de 

26/11/2018, ref. 16, na qual nomeou para realização da perícia médica, o 

Dr. ROBERTO GOMES DE AZEVEDO, médico inscrito no CRM-MT n. 1958, 

para os devidos fins.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000052-52.2018.8.11.0038 REQUERENTE: FABIO DIONISIO DE 

CAMARGO REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Visto e bem 

examinado. Dispensado o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. 

Trato de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por 

TELEFÔNICA BRASIL S.A., no prazo de 5 (cinco) dias, dirigida ao juiz, com 

indicação/alegação de omissão e pedido de reforma do decisum, sob a 

alegação de que os pedidos da exordial foram providos e não foram 

consideradas as telas sistêmicas e faturas apresentadas que, segundo a 

reclamada, comprovariam o conhecimento dos débitos. A parte adversa, 

ora embargada, apresentou manifestação e pugnou pelos não provimento 

e aplicação de multa porque protelatórios os embargos. É o relato do 

necessário. Decido de forma sucinta e objetivamente fundamentada – 

CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva quantidade de feitos em 

andamento sob a responsabilidade do magistrado subscrevente, bem 

como metas diversas de produtividade impostas e a serem cumpridas. Há 

a oposição de recurso embargos de declaração com indicação/alegação 

de omissão, interposto/apresentado por escrito e no prazo legal de 5 

(cinco) dias, contados da ciência da decisão – Lei n. 9.099/1995, art. 49 -, 

o qual não se sujeita ao preparo, fatos quem permitem o seu conhecimento 

e, consequentemente, interrompe o prazo para a interposição de recurso - 

Lei n. 9.099/1995, art. 50 -, com redação dada pela Lei n. 13.105/2015. 

Presentes as condições da ação e os pressupostos processuais de 

existência e validade, inexistindo quaisquer nulidades ou irregularidades 

que devam ser declaradas ou sanadas, bem como preliminares ou 

questões prévias que pendam de apreciação e permitindo a hipótese de 

julgamento imediato da lide, passo a analisar o mérito. O recurso de 

embargos de declaração tem fundamentação vinculada pela legislação 

processual – Lei n. 9.099/1995, art. 48 e ss., com redação dada pela Lei n. 

13.105/2015, c/c NCPC, art. 1.022 e ss., destinando-se a esclarecer 

obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão 

sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e 

corrigir erro material, em regra, contra qualquer decisão judicial – NCPC, 

art. 1.022, caput -, contudo perante os Juizados Especiais Cíveis, com 

regra especial expressa, contra sentença ou acórdão - Lei n. 9.099/1995, 

art. 48, caput, com redação dada pela Lei n. 13.105/2015 -, sendo possível 

a correção dos erros materiais de ofício. A parte interpôs recurso de 

embargos de declaração, porque irresignada com o decisum, sob a 

alegação de que os pedidos da exordial foram providos e não foram 

consideradas as telas sistêmicas e faturas apresentadas que, segundo a 

reclamada, comprovariam o conhecimento dos débitos. Contudo a parte 

adversa, ora embargada, apresentou manifestação e pugnou pelos não 

provimento e aplicação de multa porque protelatórios os embargos. A 

perfunctória leitura do projeto de sentença homologado pelo magistrado 

subscrevente permite concluir que inexiste omissão alguma, pois 

fundamentou que a “(…) contestação é estéril de prova, nada foi juntado 

aos autos que comprovasse a existência ou origem do débito, anexando 

apenas tela de seu sistema, praticamente inelegíveis, bem como supostas 

faturas produzidas unilateralmente (…)”, ou seja, foi expressa sobre 

esses, mas concluiu que “(...) a requerida não anexou contrato, gravação, 

ou qualquer documento capaz de comprovar a contratação ou os débitos 

cobrados (...)”. Portanto, o que objetiva é a inadequada reforma do mérito 

da lide, fazendo-o de forma protelatória e através do recurso de embargos 

de declaração manejado inadequadamente, porque inexiste omissão 

alguma, mas inconformismo que deve ser atacado através do recurso 

inominado. O suso apresentado já demonstra que não há erro, 

obscuridade, contradição ou omissão alguma a ser conhecida e que opôs 

embargos manifestamente protelatórios com o intuito de atrasar o 

andamento do processo e prejudicar a parte adversa, razão pela qual 

condeno o(a) embargante a pagar ao embargado multa de 2% (dois por 

cento) sobre o valor atualizado da causa – NCPC, art. 1.026, § 2º. Nesses 

termos: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. 
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REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER 

PROTELATÓRIO EVIDENCIADO. MULTA DO ART. 1.026, § 2º, DO CPC/15. 

1. De acordo com a norma prevista no art. 1.022 do CPC/15, são cabíveis 

embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, 

omissão ou correção de erro material da decisão recorrida. 2. No caso, 

não se verifica a existência de quaisquer das deficiências em questão, 

pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com 

fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso. 3. 

Incabível alegar suposta omissão quanto ao enfrentamento de tese 

suscitada nas razões de recurso especial inadmitido, quando, na hipótese, 

o agravo em recurso especial sequer ultrapassou a barreira da 

admissibilidade recursal, tendo-lhe sido aplicada a Súmula 182/STJ, 

mormente quando tal questão restou expressamente apreciada no 

acórdão embargado. 4. Não podem ser acolhidos embargos declaratórios 

que, a pretexto da alegação de omissão do acórdão embargado, 

traduzem, na verdade, o inconformismo da parte com a decisão tomada, 

pretendendo rediscutir o que já foi exaustivamente decidido. Nesse 

panorama, tratando-se de embargos manifestamente protelatórios, 

possível a aplicação de multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/15. 5. 

Embargos de declaração rejeitados com aplicação à parte ora embargante 

de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 

1.026, § 2º, do CPC/15”. (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 792.933/SC, 

Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/08/2016, 

DJe 01/09/2016) Isso posto, CONHEÇO DOS EMBARGOS e, porque NÃO 

demonstrou qual o(a) omissão da decisão recorrida, NEGO 

PROVIMENTO/REJEITO/NÃO-ACOLHO. Ademais, CONDENO o embargante 

TELEFÔNICA BRASIL S.A. a pagar ao embargado multa de 2% (dois por 

cento) sobre o valor atualizado da causa – NCPC, art. 1.026, § 2º. Sem 

taxas, despesas, custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 

9.099/1995, arts. 54 e 55. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 

317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas 

comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 

– Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 10 de dezembro de 

2018 - 22:42:28. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000052-52.2018.8.11.0038 REQUERENTE: FABIO DIONISIO DE 

CAMARGO REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Visto e bem 

examinado. Dispensado o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. 

Trato de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por 

TELEFÔNICA BRASIL S.A., no prazo de 5 (cinco) dias, dirigida ao juiz, com 

indicação/alegação de omissão e pedido de reforma do decisum, sob a 

alegação de que os pedidos da exordial foram providos e não foram 

consideradas as telas sistêmicas e faturas apresentadas que, segundo a 

reclamada, comprovariam o conhecimento dos débitos. A parte adversa, 

ora embargada, apresentou manifestação e pugnou pelos não provimento 

e aplicação de multa porque protelatórios os embargos. É o relato do 

necessário. Decido de forma sucinta e objetivamente fundamentada – 

CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva quantidade de feitos em 

andamento sob a responsabilidade do magistrado subscrevente, bem 

como metas diversas de produtividade impostas e a serem cumpridas. Há 

a oposição de recurso embargos de declaração com indicação/alegação 

de omissão, interposto/apresentado por escrito e no prazo legal de 5 

(cinco) dias, contados da ciência da decisão – Lei n. 9.099/1995, art. 49 -, 

o qual não se sujeita ao preparo, fatos quem permitem o seu conhecimento 

e, consequentemente, interrompe o prazo para a interposição de recurso - 

Lei n. 9.099/1995, art. 50 -, com redação dada pela Lei n. 13.105/2015. 

Presentes as condições da ação e os pressupostos processuais de 

existência e validade, inexistindo quaisquer nulidades ou irregularidades 

que devam ser declaradas ou sanadas, bem como preliminares ou 

questões prévias que pendam de apreciação e permitindo a hipótese de 

julgamento imediato da lide, passo a analisar o mérito. O recurso de 

embargos de declaração tem fundamentação vinculada pela legislação 

processual – Lei n. 9.099/1995, art. 48 e ss., com redação dada pela Lei n. 

13.105/2015, c/c NCPC, art. 1.022 e ss., destinando-se a esclarecer 

obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão 

sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e 

corrigir erro material, em regra, contra qualquer decisão judicial – NCPC, 

art. 1.022, caput -, contudo perante os Juizados Especiais Cíveis, com 

regra especial expressa, contra sentença ou acórdão - Lei n. 9.099/1995, 

art. 48, caput, com redação dada pela Lei n. 13.105/2015 -, sendo possível 

a correção dos erros materiais de ofício. A parte interpôs recurso de 

embargos de declaração, porque irresignada com o decisum, sob a 

alegação de que os pedidos da exordial foram providos e não foram 

consideradas as telas sistêmicas e faturas apresentadas que, segundo a 

reclamada, comprovariam o conhecimento dos débitos. Contudo a parte 

adversa, ora embargada, apresentou manifestação e pugnou pelos não 

provimento e aplicação de multa porque protelatórios os embargos. A 

perfunctória leitura do projeto de sentença homologado pelo magistrado 

subscrevente permite concluir que inexiste omissão alguma, pois 

fundamentou que a “(…) contestação é estéril de prova, nada foi juntado 

aos autos que comprovasse a existência ou origem do débito, anexando 

apenas tela de seu sistema, praticamente inelegíveis, bem como supostas 

faturas produzidas unilateralmente (…)”, ou seja, foi expressa sobre 

esses, mas concluiu que “(...) a requerida não anexou contrato, gravação, 

ou qualquer documento capaz de comprovar a contratação ou os débitos 

cobrados (...)”. Portanto, o que objetiva é a inadequada reforma do mérito 

da lide, fazendo-o de forma protelatória e através do recurso de embargos 

de declaração manejado inadequadamente, porque inexiste omissão 

alguma, mas inconformismo que deve ser atacado através do recurso 

inominado. O suso apresentado já demonstra que não há erro, 

obscuridade, contradição ou omissão alguma a ser conhecida e que opôs 

embargos manifestamente protelatórios com o intuito de atrasar o 

andamento do processo e prejudicar a parte adversa, razão pela qual 

condeno o(a) embargante a pagar ao embargado multa de 2% (dois por 

cento) sobre o valor atualizado da causa – NCPC, art. 1.026, § 2º. Nesses 

termos: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. 

REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER 

PROTELATÓRIO EVIDENCIADO. MULTA DO ART. 1.026, § 2º, DO CPC/15. 

1. De acordo com a norma prevista no art. 1.022 do CPC/15, são cabíveis 

embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, 

omissão ou correção de erro material da decisão recorrida. 2. No caso, 

não se verifica a existência de quaisquer das deficiências em questão, 

pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com 

fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso. 3. 

Incabível alegar suposta omissão quanto ao enfrentamento de tese 

suscitada nas razões de recurso especial inadmitido, quando, na hipótese, 

o agravo em recurso especial sequer ultrapassou a barreira da 

admissibilidade recursal, tendo-lhe sido aplicada a Súmula 182/STJ, 

mormente quando tal questão restou expressamente apreciada no 

acórdão embargado. 4. Não podem ser acolhidos embargos declaratórios 

que, a pretexto da alegação de omissão do acórdão embargado, 

traduzem, na verdade, o inconformismo da parte com a decisão tomada, 

pretendendo rediscutir o que já foi exaustivamente decidido. Nesse 

panorama, tratando-se de embargos manifestamente protelatórios, 

possível a aplicação de multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/15. 5. 

Embargos de declaração rejeitados com aplicação à parte ora embargante 

de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 

1.026, § 2º, do CPC/15”. (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 792.933/SC, 

Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/08/2016, 

DJe 01/09/2016) Isso posto, CONHEÇO DOS EMBARGOS e, porque NÃO 

demonstrou qual o(a) omissão da decisão recorrida, NEGO 

PROVIMENTO/REJEITO/NÃO-ACOLHO. Ademais, CONDENO o embargante 

TELEFÔNICA BRASIL S.A. a pagar ao embargado multa de 2% (dois por 

cento) sobre o valor atualizado da causa – NCPC, art. 1.026, § 2º. Sem 

taxas, despesas, custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 

9.099/1995, arts. 54 e 55. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 

317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas 

comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 

– Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 10 de dezembro de 
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2018 - 22:42:28. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000116-62.2018.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

RENAN DIAS OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLINTON FERREIRA DA SILVA OAB - MT0022335A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MG79757 (ADVOGADO(A))

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

FABIANO BACELAR PEIXOTO OAB - RJ110014 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000116-62.2018.8.11.0038 REQUERENTE: RENAN DIAS OLIVEIRA 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S.A, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos. Trata-se de AÇÃO DE NULIDADE DE ATO 

JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE 

LIMINAR proposta por RENAN DIAS OLIVEIRA em desfavor de BANCO DO 

BRASIL S.A. e BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Compulsando os autos 

verifico que a parte autora e primeira parte requerida – BANCO DO 

BRASIL S.A., compuseram amigavelmente, conforme se petição acostada 

ao evento nº 15531706. A primeira requerida anexou comprovante de 

depósito evento nº 15591212, proveniente do acordo realizado constante 

do evento nº 15531706. Isso posto, considerando que em havendo 

transação/acordo o exame do magistrado deve se limitar à sua validade e 

eficácia, entre os quais, se houve a efetiva transação, os transatores são 

titulares do direito que dispõem parcialmente, capazes de transigir e estão 

adequadamente representados, ausente qualquer impedimento ou 

ilegalidade no avençado/acordado pelas partes, HOMOLOGO-O para que 

produza seus efeitos legais – Lei n. 9.099/1995, art. 22, parágrafo único. 

DECLARO O PRESENTE FEITO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, em 

relação a requerida BANCO DO BRASIL S.A., ANTE A SATISFAÇÃO DA 

OBRIGAÇÃO, nos termos do art. 924, I, c/c, art. 925, ambos do Código de 

Processo Civil. - DETERMINO a intimação da parte autora para que se 

manifeste no prazo de 5 dias, a respeito da petição anexada no id. 

15656380, a fim de informar se o pedido de extinção também se refere a 

requerida BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Após volte-me os autos 

conclusos. Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários 

advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Após o trânsito em julgado, 

certifique. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica 

dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que 

estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”, P. I. Cumpra. À submissão do(a) Juiz(a) de Direito para fins do 

disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

______________________ Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) 

da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi 

aprovado e já disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que 

passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 

40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. 

Araputanga-MT, 10 de dezembro de 2018. (assinado digitalmente) Renato 

J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000116-62.2018.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

RENAN DIAS OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLINTON FERREIRA DA SILVA OAB - MT0022335A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MG79757 (ADVOGADO(A))

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

FABIANO BACELAR PEIXOTO OAB - RJ110014 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000116-62.2018.8.11.0038 REQUERENTE: RENAN DIAS OLIVEIRA 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S.A, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos. Trata-se de AÇÃO DE NULIDADE DE ATO 

JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE 

LIMINAR proposta por RENAN DIAS OLIVEIRA em desfavor de BANCO DO 

BRASIL S.A. e BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Compulsando os autos 

verifico que a parte autora e primeira parte requerida – BANCO DO 

BRASIL S.A., compuseram amigavelmente, conforme se petição acostada 

ao evento nº 15531706. A primeira requerida anexou comprovante de 

depósito evento nº 15591212, proveniente do acordo realizado constante 

do evento nº 15531706. Isso posto, considerando que em havendo 

transação/acordo o exame do magistrado deve se limitar à sua validade e 

eficácia, entre os quais, se houve a efetiva transação, os transatores são 

titulares do direito que dispõem parcialmente, capazes de transigir e estão 

adequadamente representados, ausente qualquer impedimento ou 

ilegalidade no avençado/acordado pelas partes, HOMOLOGO-O para que 

produza seus efeitos legais – Lei n. 9.099/1995, art. 22, parágrafo único. 

DECLARO O PRESENTE FEITO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, em 

relação a requerida BANCO DO BRASIL S.A., ANTE A SATISFAÇÃO DA 

OBRIGAÇÃO, nos termos do art. 924, I, c/c, art. 925, ambos do Código de 

Processo Civil. - DETERMINO a intimação da parte autora para que se 

manifeste no prazo de 5 dias, a respeito da petição anexada no id. 

15656380, a fim de informar se o pedido de extinção também se refere a 

requerida BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Após volte-me os autos 

conclusos. Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários 

advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Após o trânsito em julgado, 

certifique. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica 

dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que 

estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”, P. I. Cumpra. À submissão do(a) Juiz(a) de Direito para fins do 

disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

______________________ Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) 

da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi 

aprovado e já disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que 

passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 

40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. 

Araputanga-MT, 10 de dezembro de 2018. (assinado digitalmente) Renato 

J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000116-62.2018.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

RENAN DIAS OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLINTON FERREIRA DA SILVA OAB - MT0022335A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MG79757 (ADVOGADO(A))

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

FABIANO BACELAR PEIXOTO OAB - RJ110014 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000116-62.2018.8.11.0038 REQUERENTE: RENAN DIAS OLIVEIRA 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S.A, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos. Trata-se de AÇÃO DE NULIDADE DE ATO 

JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE 

LIMINAR proposta por RENAN DIAS OLIVEIRA em desfavor de BANCO DO 

BRASIL S.A. e BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Compulsando os autos 

verifico que a parte autora e primeira parte requerida – BANCO DO 
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BRASIL S.A., compuseram amigavelmente, conforme se petição acostada 

ao evento nº 15531706. A primeira requerida anexou comprovante de 

depósito evento nº 15591212, proveniente do acordo realizado constante 

do evento nº 15531706. Isso posto, considerando que em havendo 

transação/acordo o exame do magistrado deve se limitar à sua validade e 

eficácia, entre os quais, se houve a efetiva transação, os transatores são 

titulares do direito que dispõem parcialmente, capazes de transigir e estão 

adequadamente representados, ausente qualquer impedimento ou 

ilegalidade no avençado/acordado pelas partes, HOMOLOGO-O para que 

produza seus efeitos legais – Lei n. 9.099/1995, art. 22, parágrafo único. 

DECLARO O PRESENTE FEITO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, em 

relação a requerida BANCO DO BRASIL S.A., ANTE A SATISFAÇÃO DA 

OBRIGAÇÃO, nos termos do art. 924, I, c/c, art. 925, ambos do Código de 

Processo Civil. - DETERMINO a intimação da parte autora para que se 

manifeste no prazo de 5 dias, a respeito da petição anexada no id. 

15656380, a fim de informar se o pedido de extinção também se refere a 

requerida BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Após volte-me os autos 

conclusos. Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários 

advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Após o trânsito em julgado, 

certifique. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica 

dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que 

estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”, P. I. Cumpra. À submissão do(a) Juiz(a) de Direito para fins do 

disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

______________________ Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) 

da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi 

aprovado e já disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que 

passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 

40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. 

Araputanga-MT, 10 de dezembro de 2018. (assinado digitalmente) Renato 

J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000116-62.2018.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

RENAN DIAS OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLINTON FERREIRA DA SILVA OAB - MT0022335A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MG79757 (ADVOGADO(A))

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

FABIANO BACELAR PEIXOTO OAB - RJ110014 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000116-62.2018.8.11.0038 REQUERENTE: RENAN DIAS OLIVEIRA 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S.A, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos. Trata-se de AÇÃO DE NULIDADE DE ATO 

JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE 

LIMINAR proposta por RENAN DIAS OLIVEIRA em desfavor de BANCO DO 

BRASIL S.A. e BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Compulsando os autos 

verifico que a parte autora e primeira parte requerida – BANCO DO 

BRASIL S.A., compuseram amigavelmente, conforme se petição acostada 

ao evento nº 15531706. A primeira requerida anexou comprovante de 

depósito evento nº 15591212, proveniente do acordo realizado constante 

do evento nº 15531706. Isso posto, considerando que em havendo 

transação/acordo o exame do magistrado deve se limitar à sua validade e 

eficácia, entre os quais, se houve a efetiva transação, os transatores são 

titulares do direito que dispõem parcialmente, capazes de transigir e estão 

adequadamente representados, ausente qualquer impedimento ou 

ilegalidade no avençado/acordado pelas partes, HOMOLOGO-O para que 

produza seus efeitos legais – Lei n. 9.099/1995, art. 22, parágrafo único. 

DECLARO O PRESENTE FEITO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, em 

relação a requerida BANCO DO BRASIL S.A., ANTE A SATISFAÇÃO DA 

OBRIGAÇÃO, nos termos do art. 924, I, c/c, art. 925, ambos do Código de 

Processo Civil. - DETERMINO a intimação da parte autora para que se 

manifeste no prazo de 5 dias, a respeito da petição anexada no id. 

15656380, a fim de informar se o pedido de extinção também se refere a 

requerida BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Após volte-me os autos 

conclusos. Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários 

advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Após o trânsito em julgado, 

certifique. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica 

dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que 

estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”, P. I. Cumpra. À submissão do(a) Juiz(a) de Direito para fins do 

disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

______________________ Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) 

da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi 

aprovado e já disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que 

passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 

40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. 

Araputanga-MT, 10 de dezembro de 2018. (assinado digitalmente) Renato 

J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000080-20.2018.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

VICENTE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA OAB - MT0019474A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

nº 1000080-20.2018.8.11.0038 e 1000081-05.2018.8.11.0038 

REQUERENTE: VICENTE DA SILVA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos. Dispensado o relatório na forma do art. 

38 da Lei 9.099/1995. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão 

aos limites traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 9.099/95 c.c artigo 

1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC c.c Enunciados nº161 e 162 do 

FONAJE. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, movida por VICENTE DA SILVA 

em desfavor de TELEFONICA BRASIL S.A. Fundamento e Decido. DA 

CONEXÃO Antes da análise das preliminares, em consulta ao Sistema PJE 

verificou-se que a parte Requerente distribuiu 02 (duas) demandas em 

face da parte Requerida, visando discutir alegadas inscrições indevidas 

de seu nome em cadastro de inadimplentes. Nos autos de nº 

1000080-20.2018.8.11.0038, questiona a importância de R 106,39 (cento e 

seis reais e trinta e nove centavos), inclusão em 29 de setembro de 2017, 

número de contrato 0259655605; Nos autos de nº 

1000081-05.2018.8.11.0038, questiona a importância de R$ 152,96 (cento 

e cinquenta e dois reais e noventa e seis centavos), inclusão em 10 de 

novembro de 2017, possuindo o seguinte número de contrato 

0258381909; Pela leitura dos autos e sua documentação correlata, 

verifica-se que tais negativações são oriundas de débitos cobrados pela 

parte Requerida tendo como suposta devedora a parte Requerente. É 

inegável a evolução alcançada em nosso sistema jurídico com o Novo 

Código de Processo Civil, dentre as quais, merece destaque, por 

aplicar-se ao presente caso, a inovação prevista no art. 55, §3º, CPC, in 

verbis: § 3º Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que 

possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias 

caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles. Referida 

norma dispõe sobre regra de conexão mais flexível no processo civil. 

Sobre o tema comenta Fredie Didier Jr.: A conexão, neste caso, decorrerá 

do vínculo que se estabelece entre as relações jurídicas litigiosas. Haverá 

conexão se a mesma relação jurídica estiver sendo examinada em ambos 

os processos, ou se diversas relações jurídicas, mas entre elas houver 

um vínculo de prejudicialidade ou preliminariade […]. Desta forma, 

determino a CONEXÃO entre as demandas 1000080-20.2018.8.11.0038 e 

1000081-05.2018.8.11.0038, e passo ao julgamento conjunto. Nesse 
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quadrante processual, e à luz dos poderes de direção conferidos ao Juiz 

na condução da demanda, com permissivo legal no artigo 355, I, do Código 

de Processo Civil, conheço diretamente do pedido e passo a julgar 

antecipadamente a lide. Indefiro a preliminar de ausência de documento 

imprescindível, ante a juntada de comprovante de negativação original 

emitido pela CDL local. No que se refere a preliminar de incompetência em 

razão do valor da causa, a soma dos pedidos está acima do limite da 

competência do Juizado Especial Cível Estadual - Lei n. 9.099/1995 , art.3º, 

I -, motivo pelo qual, a opção por esse procedimento importou em 

RENÚNCIA AUTOMÁTICA AO CRÉDITO EXCEDENTE à alçada, diante da 

ausência de conciliação entre as partes do processo - Lei n. 9.099/1995, 

art. 3º, § 3 -, manifestação pelo prosseguimento da ação e ser ineficaz a 

sentença condenatória na parte que exceder a alçada estabelecida - Lei 

n. 9.099/1995, art.39. Rejeito a preliminar de impossibilidade de inversão do 

ônus da prova, eis que a tese se confunde com a análise do próprio 

mérito. Presentes as condições da ação e os pressupostos processuais 

de existência e validade, inexistindo quaisquer nulidades ou 

irregularidades que devam ser declaradas ou sanadas, bem como outras 

preliminares ou questões prévias que pendam de apreciação e permitindo 

a hipótese o julgamento imediato da lide, passo a analisar o mérito. Pela 

análise das demandas acima reunidas, em decorrência da conexão entre 

estas, verifica-se que a controvérsia dessas se referem a regularidade da 

inscrição do nome da parte Requerente em rol de inadimplentes por débito 

que a parte Requerente afirmar inexistir. Aduz a parte autora que teve seu 

nome inscrito nos órgãos restritivos de crédito, por um débito de 

responsabilidade da parte reclamada, desconhecendo a referida dívida. A 

parte reclamada contestou o pedido, alegando que o débito existe e 

decorre de contratação legitima, cujas faturas não foram adimplidas, o que 

justificou o encaminhamento dos dados cadastrais da reclamante aos 

bancos de dados de consumidores inadimplentes, exercício regular de 

direito, não havendo que falar em dano moral. Após análise percuciente 

dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que 

razão assiste à parte autora. Apesar das argumentações trazidas pela 

parte promovida em sua defesa, tenho que esta não se desincumbiu de 

seu ônus probatório– art. 6º, VIII, do CDC, pois, não trouxe elemento de 

prova que retire a validade dos documentos juntados na inicial, bem assim, 

quaisquer causas impeditivas, modificativas ou extintivas do direito da 

parte Autora – art. 373, II, do CPC, no sentido de demonstrar a existência e 

exigibilidade da dívida, pautando-se apenas em contestar genericamente 

os fatos. A reclamada não anexou contrato, relatório, áudio de ligação da 

alegada contratação, ou qualquer documento capaz de comprovar a 

existência de débitos, sendo provas de fácil produção pela requerida. A 

reclamada afirma a existência do débito, mas nada, nenhuma evidência, 

por mínima que seja, apresentou neste sentido. A contestação é estéril de 

prova, nada foi juntado aos autos que comprovasse a existência ou 

origem do débito. O que foi juntado ao feito foi mera reprodução das telas 

do sistema de informática e supostas faturas. Verifico que as faturas 

anexadas pela requerida possuem endereço da cidade de Poconé, 

contudo, a parte autora anexa comprovante de residência nas referidas 

datas, demonstrado que residia no município de Indiavaí-MT, id. 14827834. 

Restando caracterizada a falha e a abusividade na prestação de seus 

serviços. No tocante aos danos morais, não há olvidar que, como vem 

decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou 

a irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de 

indenização por dano moral. No entanto, em se tratando de negativação 

indevida, dúvida não há que há violação a bem jurídico passível de 

indenização, prescindindo a efetiva comprovação da materialização do 

dano. O contexto retratado nos autos indica postura da ré suficiente para 

gerar ofensa à honra. Entendo que o dissabor experimentado ultrapassou 

os limites do mero aborrecimento, caracterizando, portanto, a lesão à sua 

dignidade. Via de consequência procede à pretensão de condenação da 

parte reclamada ao pagamento de indenização por danos morais à parte 

autora, ao passo que inseriu indevidamente o seu nome nos órgãos 

restritivos que inviabilizou o seu acesso ao crédito no comercio local, 

caracterizando o dano moral in re ipsa, sendo irrelevante, portanto, a 

prova da sua ocorrência. Destaco que a sistemática da responsabilidade 

civil, nas relações de consumo é a de que responde o fornecedor de 

produtos e/ou de serviços independentemente da verificação de culpa, 

pelos danos causados aos consumidores, decorrentes de fatos do 

produto e/ou do serviço, respectivamente. Segundo as normas expressas 

na Lei n.8.078/90, essa é objetiva e independe de culpa. Tal 

responsabilidade está, ainda, fundamentada na teoria do risco do 

empreendimento, pois aquele que tem o bônus deve arcar com os riscos e 

ônus de sua atividade. Nessa senda, tem manifestado as Turmas 

Recursais: RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE TELEFONIA. 

CANCELAMENTO DE LINHA TELEFÔNICA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. 

DANO MORAL. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. I – A inclusão do nome do 

consumidor em cadastro de restrição ao crédito resulta em ofensa à 

imagem e reputação, causando desconforto moral apto a ensejar 

compensação pecuniária, sendo dispensável a prova do prejuízo. II – O 

valor da compensação por danos morais deve ser informado por critérios 

de proporcionalidade e razoabilidade, observando-se as condições 

econômicas das partes envolvidas, a natureza, a extensão do dano, o 

caráter punitivo da medida e o não enriquecimento sem causa da parte 

ofendida. III - O termo inicial dos juros de mora incidentes sobre os danos 

morais decorrentes da relação contratual é a data da citação. IV – 

Negou-se provimento ao recurso do autor. Deu-se parcial provimento ao 

recurso da ré.(TJ-DF - APC: 20130110862516, Relator: JOSÉ DIVINO DE 

OLIVEIRA, Data de Julgamento: 07/10/2015, 6ª Turma Cível, Data de 

Publicação: Publicado no DJE : 13/10/2015 . Pág.: 268); NEGATIVAÇÃO 

INDEVIDA. TELEFONIA. DANOS MORAIS IN RE IPSA. QUANTUM 

INDENIZATÓRIO MAJORADO PARA SE ADEQUAR AOS PARÂMETROS DA 

TURMA. SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE. RECURSO PROVIDO. 

(Recurso Cível Nº 71004473393, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Julgado em 12/07/2013)

(TJ-RS - Recurso Cível: 71004473393 RS, Relator: Carlos Eduardo 

Richinitti, Data de Julgamento: 12/07/2013, Terceira Turma Recursal Cível, 

Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 15/07/2013); De tal modo, 

caracterizados o ato ofensivo, o dano e o nexo de causalidade, a 

reparação do dano moral é impositiva, na forma do art. 5º, V e X, da 

Constituição da República, do art. 6º, VI, do CDC e do art. 186 do CC. No 

tocante ao valor da indenização, compete ao juiz se orientar pela 

denominada lógica do razoável e fixar o valor da indenização de acordo 

com o grau de reprovabilidade da conduta ilícita, com as condições 

econômicas do causador do dano e do ofendido, em quantitativo 

consentâneo com a natureza e intensidade da humilhação, da tristeza e do 

constrangimento sofridos, de modo a produzir eficácia pedagógica, inibir 

novas condutas idênticas da parte ofensora, e representar compensação 

à parte ofendida, sem, contudo, implicar em indevido enriquecimento. 

Verifica-se que a parte autora foi impedida de adquirir produtos a prazo no 

comércio local, em razão da negativação realizada pela requerida, 

situação humilhante para qualquer cidadão que preza pelo bom nome. 

Contudo, o mesmo deixou de anexar comprovante da tentativa de solução 

administrativa, como protocolos ou reclamação junto ao PROCON, 

providencia que poderia ter sido adotada pelo mesmo quando da 

descoberta da negativação, a fim de diminuir o tempo de dano. Desta feita, 

considerando as situações acima mencionada, entendo que o valor a título 

de danos morais deve ser fixado no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais), valor condizente com os prejuízos sofridos e ainda incapaz de 

gerar o enriquecimento indevido. No que se refere ao pedido contraposto, 

entendendo que o mesmo deve ser julgado improcedente, haja vista, que a 

requerida não anexou documentos capazes de comprovar a efetiva 

contratação pela parte autora. Deixo de condenar a parte autora em 

litigância de má-fé, pois não se configuraram nenhuma das hipóteses 

previstas no art. 80 do CPC. Pelo exposto, RESOLVO O MÉRITO, com 

fulcro no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil e JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão formulada na inicial, par: - 

CONFIRMAR A LIMINAR DEFERIDA em exame sumario. - DECLARAR A 

INEXISTÊNCIA do débito discutido nos autos, devendo a reclamada 

abster-se de exigi-lo/cobrá-lo por qualquer meio, a partir do trânsito em 

julgado, sob pena de multa cominatória/astreinte equivalente ao TRIPLO do 

importe que exigir em desacordo; - CONDENAR a reclamada indenizar o 

reclamante, a título de dano moral/imaterial, no valor de R$ 5.000,00 (cinco 

mil reais), corrigido monetariamente a partir da leitura/intimação da 

sentença – Enunciado n. 362 da Súmula do STJ -, com base no Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido 

de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente 

Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário Nacional e 

Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro de 

Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça Federal, a partir do evento 

danoso/data da inscrição – responsabilidade extracontratual – Enunciado 

n. 54 da Súmula do STJ e CC/02, art. 398. - Julgo improcedente o pedido 

de condenação em litigância de má fé, bem como o pedido contraposto; - 

PROCEDA-SE O APENSAMENTO no Sistema PJE entre os autos nº 
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1000080-20.2018.8.11.0038 e 1000081-05.2018.8.11.0038; Sem taxas, 

despesas, custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 

9.099/1995, arts. 54 e 55. Fica a parte sucumbente, desde já, ciente de 

que o não pagamento do valor da condenação no prazo de 15 (quinze) 

dias, a contar do trânsito em julgado da sentença, apresentação de 

memória discriminada do débito e intimação para isso, acarretará a 

incidência da multa de 10% (dez por cento) sobre tal valor – art. 52, caput, 

da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do CPC/NCPC, art. 523 e §§. Após o trânsito 

em julgado, certifique. Decorrido o prazo recursal e cumprido o julgado, 

arquive com as baixas e anotações de estilo. Do contrário, na ausência do 

cumprimento, após solicitação do interessado – art. 52, inciso IV, da Lei n. 

9.099/1995 -, prossiga com a execução na forma disposta pela Lei dos 

Juizados Especiais – art. 52 e ss. - e Código de Processo Civil – art. 475-I 

e ss./Novo Código de Processo Civil – art. 513 e ss.. Nada requerido no 

prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem 

prejuízo de seu desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. À submissão do(a) Juiz(a) de Direito para fins do disposto no 

artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

______________________ Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) 

da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi 

aprovado e já disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que 

passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 

40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. 

Araputanga-MT, 10 de dezembro de 2018. (assinado digitalmente) Renato 

J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000080-20.2018.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

VICENTE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA OAB - MT0019474A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

nº 1000080-20.2018.8.11.0038 e 1000081-05.2018.8.11.0038 

REQUERENTE: VICENTE DA SILVA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos. Dispensado o relatório na forma do art. 

38 da Lei 9.099/1995. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão 

aos limites traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 9.099/95 c.c artigo 

1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC c.c Enunciados nº161 e 162 do 

FONAJE. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, movida por VICENTE DA SILVA 

em desfavor de TELEFONICA BRASIL S.A. Fundamento e Decido. DA 

CONEXÃO Antes da análise das preliminares, em consulta ao Sistema PJE 

verificou-se que a parte Requerente distribuiu 02 (duas) demandas em 

face da parte Requerida, visando discutir alegadas inscrições indevidas 

de seu nome em cadastro de inadimplentes. Nos autos de nº 

1000080-20.2018.8.11.0038, questiona a importância de R 106,39 (cento e 

seis reais e trinta e nove centavos), inclusão em 29 de setembro de 2017, 

número de contrato 0259655605; Nos autos de nº 

1000081-05.2018.8.11.0038, questiona a importância de R$ 152,96 (cento 

e cinquenta e dois reais e noventa e seis centavos), inclusão em 10 de 

novembro de 2017, possuindo o seguinte número de contrato 

0258381909; Pela leitura dos autos e sua documentação correlata, 

verifica-se que tais negativações são oriundas de débitos cobrados pela 

parte Requerida tendo como suposta devedora a parte Requerente. É 

inegável a evolução alcançada em nosso sistema jurídico com o Novo 

Código de Processo Civil, dentre as quais, merece destaque, por 

aplicar-se ao presente caso, a inovação prevista no art. 55, §3º, CPC, in 

verbis: § 3º Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que 

possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias 

caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles. Referida 

norma dispõe sobre regra de conexão mais flexível no processo civil. 

Sobre o tema comenta Fredie Didier Jr.: A conexão, neste caso, decorrerá 

do vínculo que se estabelece entre as relações jurídicas litigiosas. Haverá 

conexão se a mesma relação jurídica estiver sendo examinada em ambos 

os processos, ou se diversas relações jurídicas, mas entre elas houver 

um vínculo de prejudicialidade ou preliminariade […]. Desta forma, 

determino a CONEXÃO entre as demandas 1000080-20.2018.8.11.0038 e 

1000081-05.2018.8.11.0038, e passo ao julgamento conjunto. Nesse 

quadrante processual, e à luz dos poderes de direção conferidos ao Juiz 

na condução da demanda, com permissivo legal no artigo 355, I, do Código 

de Processo Civil, conheço diretamente do pedido e passo a julgar 

antecipadamente a lide. Indefiro a preliminar de ausência de documento 

imprescindível, ante a juntada de comprovante de negativação original 

emitido pela CDL local. No que se refere a preliminar de incompetência em 

razão do valor da causa, a soma dos pedidos está acima do limite da 

competência do Juizado Especial Cível Estadual - Lei n. 9.099/1995 , art.3º, 

I -, motivo pelo qual, a opção por esse procedimento importou em 

RENÚNCIA AUTOMÁTICA AO CRÉDITO EXCEDENTE à alçada, diante da 

ausência de conciliação entre as partes do processo - Lei n. 9.099/1995, 

art. 3º, § 3 -, manifestação pelo prosseguimento da ação e ser ineficaz a 

sentença condenatória na parte que exceder a alçada estabelecida - Lei 

n. 9.099/1995, art.39. Rejeito a preliminar de impossibilidade de inversão do 

ônus da prova, eis que a tese se confunde com a análise do próprio 

mérito. Presentes as condições da ação e os pressupostos processuais 

de existência e validade, inexistindo quaisquer nulidades ou 

irregularidades que devam ser declaradas ou sanadas, bem como outras 

preliminares ou questões prévias que pendam de apreciação e permitindo 

a hipótese o julgamento imediato da lide, passo a analisar o mérito. Pela 

análise das demandas acima reunidas, em decorrência da conexão entre 

estas, verifica-se que a controvérsia dessas se referem a regularidade da 

inscrição do nome da parte Requerente em rol de inadimplentes por débito 

que a parte Requerente afirmar inexistir. Aduz a parte autora que teve seu 

nome inscrito nos órgãos restritivos de crédito, por um débito de 

responsabilidade da parte reclamada, desconhecendo a referida dívida. A 

parte reclamada contestou o pedido, alegando que o débito existe e 

decorre de contratação legitima, cujas faturas não foram adimplidas, o que 

justificou o encaminhamento dos dados cadastrais da reclamante aos 

bancos de dados de consumidores inadimplentes, exercício regular de 

direito, não havendo que falar em dano moral. Após análise percuciente 

dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que 

razão assiste à parte autora. Apesar das argumentações trazidas pela 

parte promovida em sua defesa, tenho que esta não se desincumbiu de 

seu ônus probatório– art. 6º, VIII, do CDC, pois, não trouxe elemento de 

prova que retire a validade dos documentos juntados na inicial, bem assim, 

quaisquer causas impeditivas, modificativas ou extintivas do direito da 

parte Autora – art. 373, II, do CPC, no sentido de demonstrar a existência e 

exigibilidade da dívida, pautando-se apenas em contestar genericamente 

os fatos. A reclamada não anexou contrato, relatório, áudio de ligação da 

alegada contratação, ou qualquer documento capaz de comprovar a 

existência de débitos, sendo provas de fácil produção pela requerida. A 

reclamada afirma a existência do débito, mas nada, nenhuma evidência, 

por mínima que seja, apresentou neste sentido. A contestação é estéril de 

prova, nada foi juntado aos autos que comprovasse a existência ou 

origem do débito. O que foi juntado ao feito foi mera reprodução das telas 

do sistema de informática e supostas faturas. Verifico que as faturas 

anexadas pela requerida possuem endereço da cidade de Poconé, 

contudo, a parte autora anexa comprovante de residência nas referidas 

datas, demonstrado que residia no município de Indiavaí-MT, id. 14827834. 

Restando caracterizada a falha e a abusividade na prestação de seus 

serviços. No tocante aos danos morais, não há olvidar que, como vem 

decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou 

a irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de 

indenização por dano moral. No entanto, em se tratando de negativação 

indevida, dúvida não há que há violação a bem jurídico passível de 

indenização, prescindindo a efetiva comprovação da materialização do 

dano. O contexto retratado nos autos indica postura da ré suficiente para 

gerar ofensa à honra. Entendo que o dissabor experimentado ultrapassou 

os limites do mero aborrecimento, caracterizando, portanto, a lesão à sua 

dignidade. Via de consequência procede à pretensão de condenação da 

parte reclamada ao pagamento de indenização por danos morais à parte 
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autora, ao passo que inseriu indevidamente o seu nome nos órgãos 

restritivos que inviabilizou o seu acesso ao crédito no comercio local, 

caracterizando o dano moral in re ipsa, sendo irrelevante, portanto, a 

prova da sua ocorrência. Destaco que a sistemática da responsabilidade 

civil, nas relações de consumo é a de que responde o fornecedor de 

produtos e/ou de serviços independentemente da verificação de culpa, 

pelos danos causados aos consumidores, decorrentes de fatos do 

produto e/ou do serviço, respectivamente. Segundo as normas expressas 

na Lei n.8.078/90, essa é objetiva e independe de culpa. Tal 

responsabilidade está, ainda, fundamentada na teoria do risco do 

empreendimento, pois aquele que tem o bônus deve arcar com os riscos e 

ônus de sua atividade. Nessa senda, tem manifestado as Turmas 

Recursais: RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE TELEFONIA. 

CANCELAMENTO DE LINHA TELEFÔNICA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. 

DANO MORAL. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. I – A inclusão do nome do 

consumidor em cadastro de restrição ao crédito resulta em ofensa à 

imagem e reputação, causando desconforto moral apto a ensejar 

compensação pecuniária, sendo dispensável a prova do prejuízo. II – O 

valor da compensação por danos morais deve ser informado por critérios 

de proporcionalidade e razoabilidade, observando-se as condições 

econômicas das partes envolvidas, a natureza, a extensão do dano, o 

caráter punitivo da medida e o não enriquecimento sem causa da parte 

ofendida. III - O termo inicial dos juros de mora incidentes sobre os danos 

morais decorrentes da relação contratual é a data da citação. IV – 

Negou-se provimento ao recurso do autor. Deu-se parcial provimento ao 

recurso da ré.(TJ-DF - APC: 20130110862516, Relator: JOSÉ DIVINO DE 

OLIVEIRA, Data de Julgamento: 07/10/2015, 6ª Turma Cível, Data de 

Publicação: Publicado no DJE : 13/10/2015 . Pág.: 268); NEGATIVAÇÃO 

INDEVIDA. TELEFONIA. DANOS MORAIS IN RE IPSA. QUANTUM 

INDENIZATÓRIO MAJORADO PARA SE ADEQUAR AOS PARÂMETROS DA 

TURMA. SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE. RECURSO PROVIDO. 

(Recurso Cível Nº 71004473393, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Julgado em 12/07/2013)

(TJ-RS - Recurso Cível: 71004473393 RS, Relator: Carlos Eduardo 

Richinitti, Data de Julgamento: 12/07/2013, Terceira Turma Recursal Cível, 

Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 15/07/2013); De tal modo, 

caracterizados o ato ofensivo, o dano e o nexo de causalidade, a 

reparação do dano moral é impositiva, na forma do art. 5º, V e X, da 

Constituição da República, do art. 6º, VI, do CDC e do art. 186 do CC. No 

tocante ao valor da indenização, compete ao juiz se orientar pela 

denominada lógica do razoável e fixar o valor da indenização de acordo 

com o grau de reprovabilidade da conduta ilícita, com as condições 

econômicas do causador do dano e do ofendido, em quantitativo 

consentâneo com a natureza e intensidade da humilhação, da tristeza e do 

constrangimento sofridos, de modo a produzir eficácia pedagógica, inibir 

novas condutas idênticas da parte ofensora, e representar compensação 

à parte ofendida, sem, contudo, implicar em indevido enriquecimento. 

Verifica-se que a parte autora foi impedida de adquirir produtos a prazo no 

comércio local, em razão da negativação realizada pela requerida, 

situação humilhante para qualquer cidadão que preza pelo bom nome. 

Contudo, o mesmo deixou de anexar comprovante da tentativa de solução 

administrativa, como protocolos ou reclamação junto ao PROCON, 

providencia que poderia ter sido adotada pelo mesmo quando da 

descoberta da negativação, a fim de diminuir o tempo de dano. Desta feita, 

considerando as situações acima mencionada, entendo que o valor a título 

de danos morais deve ser fixado no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais), valor condizente com os prejuízos sofridos e ainda incapaz de 

gerar o enriquecimento indevido. No que se refere ao pedido contraposto, 

entendendo que o mesmo deve ser julgado improcedente, haja vista, que a 

requerida não anexou documentos capazes de comprovar a efetiva 

contratação pela parte autora. Deixo de condenar a parte autora em 

litigância de má-fé, pois não se configuraram nenhuma das hipóteses 

previstas no art. 80 do CPC. Pelo exposto, RESOLVO O MÉRITO, com 

fulcro no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil e JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão formulada na inicial, par: - 

CONFIRMAR A LIMINAR DEFERIDA em exame sumario. - DECLARAR A 

INEXISTÊNCIA do débito discutido nos autos, devendo a reclamada 

abster-se de exigi-lo/cobrá-lo por qualquer meio, a partir do trânsito em 

julgado, sob pena de multa cominatória/astreinte equivalente ao TRIPLO do 

importe que exigir em desacordo; - CONDENAR a reclamada indenizar o 

reclamante, a título de dano moral/imaterial, no valor de R$ 5.000,00 (cinco 

mil reais), corrigido monetariamente a partir da leitura/intimação da 

sentença – Enunciado n. 362 da Súmula do STJ -, com base no Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido 

de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente 

Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário Nacional e 

Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro de 

Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça Federal, a partir do evento 

danoso/data da inscrição – responsabilidade extracontratual – Enunciado 

n. 54 da Súmula do STJ e CC/02, art. 398. - Julgo improcedente o pedido 

de condenação em litigância de má fé, bem como o pedido contraposto; - 

PROCEDA-SE O APENSAMENTO no Sistema PJE entre os autos nº 

1000080-20.2018.8.11.0038 e 1000081-05.2018.8.11.0038; Sem taxas, 

despesas, custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 

9.099/1995, arts. 54 e 55. Fica a parte sucumbente, desde já, ciente de 

que o não pagamento do valor da condenação no prazo de 15 (quinze) 

dias, a contar do trânsito em julgado da sentença, apresentação de 

memória discriminada do débito e intimação para isso, acarretará a 

incidência da multa de 10% (dez por cento) sobre tal valor – art. 52, caput, 

da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do CPC/NCPC, art. 523 e §§. Após o trânsito 

em julgado, certifique. Decorrido o prazo recursal e cumprido o julgado, 

arquive com as baixas e anotações de estilo. Do contrário, na ausência do 

cumprimento, após solicitação do interessado – art. 52, inciso IV, da Lei n. 

9.099/1995 -, prossiga com a execução na forma disposta pela Lei dos 

Juizados Especiais – art. 52 e ss. - e Código de Processo Civil – art. 475-I 

e ss./Novo Código de Processo Civil – art. 513 e ss.. Nada requerido no 

prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem 

prejuízo de seu desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. À submissão do(a) Juiz(a) de Direito para fins do disposto no 

artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

______________________ Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) 

da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi 

aprovado e já disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que 

passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 

40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. 

Araputanga-MT, 10 de dezembro de 2018. (assinado digitalmente) Renato 

J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000081-05.2018.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

VICENTE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA OAB - MT0019474A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

nº 1000080-20.2018.8.11.0038 e 1000081-05.2018.8.11.0038 

REQUERENTE: VICENTE DA SILVA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos. Dispensado o relatório na forma do art. 

38 da Lei 9.099/1995. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão 

aos limites traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 9.099/95 c.c artigo 

1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC c.c Enunciados nº161 e 162 do 

FONAJE. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, movida por VICENTE DA SILVA 

em desfavor de TELEFONICA BRASIL S.A. Fundamento e Decido. DA 

CONEXÃO Antes da análise das preliminares, em consulta ao Sistema PJE 

verificou-se que a parte Requerente distribuiu 02 (duas) demandas em 

face da parte Requerida, visando discutir alegadas inscrições indevidas 

de seu nome em cadastro de inadimplentes. Nos autos de nº 

1000080-20.2018.8.11.0038, questiona a importância de R 106,39 (cento e 

seis reais e trinta e nove centavos), inclusão em 29 de setembro de 2017, 

número de contrato 0259655605; Nos autos de nº 
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1000081-05.2018.8.11.0038, questiona a importância de R$ 152,96 (cento 

e cinquenta e dois reais e noventa e seis centavos), inclusão em 10 de 

novembro de 2017, possuindo o seguinte número de contrato 

0258381909; Pela leitura dos autos e sua documentação correlata, 

verifica-se que tais negativações são oriundas de débitos cobrados pela 

parte Requerida tendo como suposta devedora a parte Requerente. É 

inegável a evolução alcançada em nosso sistema jurídico com o Novo 

Código de Processo Civil, dentre as quais, merece destaque, por 

aplicar-se ao presente caso, a inovação prevista no art. 55, §3º, CPC, in 

verbis: § 3º Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que 

possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias 

caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles. Referida 

norma dispõe sobre regra de conexão mais flexível no processo civil. 

Sobre o tema comenta Fredie Didier Jr.: A conexão, neste caso, decorrerá 

do vínculo que se estabelece entre as relações jurídicas litigiosas. Haverá 

conexão se a mesma relação jurídica estiver sendo examinada em ambos 

os processos, ou se diversas relações jurídicas, mas entre elas houver 

um vínculo de prejudicialidade ou preliminariade […]. Desta forma, 

determino a CONEXÃO entre as demandas 1000080-20.2018.8.11.0038 e 

1000081-05.2018.8.11.0038, e passo ao julgamento conjunto. Nesse 

quadrante processual, e à luz dos poderes de direção conferidos ao Juiz 

na condução da demanda, com permissivo legal no artigo 355, I, do Código 

de Processo Civil, conheço diretamente do pedido e passo a julgar 

antecipadamente a lide. Indefiro a preliminar de ausência de documento 

imprescindível, ante a juntada de comprovante de negativação original 

emitido pela CDL local. No que se refere a preliminar de incompetência em 

razão do valor da causa, a soma dos pedidos está acima do limite da 

competência do Juizado Especial Cível Estadual - Lei n. 9.099/1995 , art.3º, 

I -, motivo pelo qual, a opção por esse procedimento importou em 

RENÚNCIA AUTOMÁTICA AO CRÉDITO EXCEDENTE à alçada, diante da 

ausência de conciliação entre as partes do processo - Lei n. 9.099/1995, 

art. 3º, § 3 -, manifestação pelo prosseguimento da ação e ser ineficaz a 

sentença condenatória na parte que exceder a alçada estabelecida - Lei 

n. 9.099/1995, art.39. Rejeito a preliminar de impossibilidade de inversão do 

ônus da prova, eis que a tese se confunde com a análise do próprio 

mérito. Presentes as condições da ação e os pressupostos processuais 

de existência e validade, inexistindo quaisquer nulidades ou 

irregularidades que devam ser declaradas ou sanadas, bem como outras 

preliminares ou questões prévias que pendam de apreciação e permitindo 

a hipótese o julgamento imediato da lide, passo a analisar o mérito. Pela 

análise das demandas acima reunidas, em decorrência da conexão entre 

estas, verifica-se que a controvérsia dessas se referem a regularidade da 

inscrição do nome da parte Requerente em rol de inadimplentes por débito 

que a parte Requerente afirmar inexistir. Aduz a parte autora que teve seu 

nome inscrito nos órgãos restritivos de crédito, por um débito de 

responsabilidade da parte reclamada, desconhecendo a referida dívida. A 

parte reclamada contestou o pedido, alegando que o débito existe e 

decorre de contratação legitima, cujas faturas não foram adimplidas, o que 

justificou o encaminhamento dos dados cadastrais da reclamante aos 

bancos de dados de consumidores inadimplentes, exercício regular de 

direito, não havendo que falar em dano moral. Após análise percuciente 

dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que 

razão assiste à parte autora. Apesar das argumentações trazidas pela 

parte promovida em sua defesa, tenho que esta não se desincumbiu de 

seu ônus probatório– art. 6º, VIII, do CDC, pois, não trouxe elemento de 

prova que retire a validade dos documentos juntados na inicial, bem assim, 

quaisquer causas impeditivas, modificativas ou extintivas do direito da 

parte Autora – art. 373, II, do CPC, no sentido de demonstrar a existência e 

exigibilidade da dívida, pautando-se apenas em contestar genericamente 

os fatos. A reclamada não anexou contrato, relatório, áudio de ligação da 

alegada contratação, ou qualquer documento capaz de comprovar a 

existência de débitos, sendo provas de fácil produção pela requerida. A 

reclamada afirma a existência do débito, mas nada, nenhuma evidência, 

por mínima que seja, apresentou neste sentido. A contestação é estéril de 

prova, nada foi juntado aos autos que comprovasse a existência ou 

origem do débito. O que foi juntado ao feito foi mera reprodução das telas 

do sistema de informática e supostas faturas. Verifico que as faturas 

anexadas pela requerida possuem endereço da cidade de Poconé, 

contudo, a parte autora anexa comprovante de residência nas referidas 

datas, demonstrado que residia no município de Indiavaí-MT, id. 14827834. 

Restando caracterizada a falha e a abusividade na prestação de seus 

serviços. No tocante aos danos morais, não há olvidar que, como vem 

decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou 

a irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de 

indenização por dano moral. No entanto, em se tratando de negativação 

indevida, dúvida não há que há violação a bem jurídico passível de 

indenização, prescindindo a efetiva comprovação da materialização do 

dano. O contexto retratado nos autos indica postura da ré suficiente para 

gerar ofensa à honra. Entendo que o dissabor experimentado ultrapassou 

os limites do mero aborrecimento, caracterizando, portanto, a lesão à sua 

dignidade. Via de consequência procede à pretensão de condenação da 

parte reclamada ao pagamento de indenização por danos morais à parte 

autora, ao passo que inseriu indevidamente o seu nome nos órgãos 

restritivos que inviabilizou o seu acesso ao crédito no comercio local, 

caracterizando o dano moral in re ipsa, sendo irrelevante, portanto, a 

prova da sua ocorrência. Destaco que a sistemática da responsabilidade 

civil, nas relações de consumo é a de que responde o fornecedor de 

produtos e/ou de serviços independentemente da verificação de culpa, 

pelos danos causados aos consumidores, decorrentes de fatos do 

produto e/ou do serviço, respectivamente. Segundo as normas expressas 

na Lei n.8.078/90, essa é objetiva e independe de culpa. Tal 

responsabilidade está, ainda, fundamentada na teoria do risco do 

empreendimento, pois aquele que tem o bônus deve arcar com os riscos e 

ônus de sua atividade. Nessa senda, tem manifestado as Turmas 

Recursais: RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE TELEFONIA. 

CANCELAMENTO DE LINHA TELEFÔNICA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. 

DANO MORAL. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. I – A inclusão do nome do 

consumidor em cadastro de restrição ao crédito resulta em ofensa à 

imagem e reputação, causando desconforto moral apto a ensejar 

compensação pecuniária, sendo dispensável a prova do prejuízo. II – O 

valor da compensação por danos morais deve ser informado por critérios 

de proporcionalidade e razoabilidade, observando-se as condições 

econômicas das partes envolvidas, a natureza, a extensão do dano, o 

caráter punitivo da medida e o não enriquecimento sem causa da parte 

ofendida. III - O termo inicial dos juros de mora incidentes sobre os danos 

morais decorrentes da relação contratual é a data da citação. IV – 

Negou-se provimento ao recurso do autor. Deu-se parcial provimento ao 

recurso da ré.(TJ-DF - APC: 20130110862516, Relator: JOSÉ DIVINO DE 

OLIVEIRA, Data de Julgamento: 07/10/2015, 6ª Turma Cível, Data de 

Publicação: Publicado no DJE : 13/10/2015 . Pág.: 268); NEGATIVAÇÃO 

INDEVIDA. TELEFONIA. DANOS MORAIS IN RE IPSA. QUANTUM 

INDENIZATÓRIO MAJORADO PARA SE ADEQUAR AOS PARÂMETROS DA 

TURMA. SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE. RECURSO PROVIDO. 

(Recurso Cível Nº 71004473393, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Julgado em 12/07/2013)

(TJ-RS - Recurso Cível: 71004473393 RS, Relator: Carlos Eduardo 

Richinitti, Data de Julgamento: 12/07/2013, Terceira Turma Recursal Cível, 

Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 15/07/2013); De tal modo, 

caracterizados o ato ofensivo, o dano e o nexo de causalidade, a 

reparação do dano moral é impositiva, na forma do art. 5º, V e X, da 

Constituição da República, do art. 6º, VI, do CDC e do art. 186 do CC. No 

tocante ao valor da indenização, compete ao juiz se orientar pela 

denominada lógica do razoável e fixar o valor da indenização de acordo 

com o grau de reprovabilidade da conduta ilícita, com as condições 

econômicas do causador do dano e do ofendido, em quantitativo 

consentâneo com a natureza e intensidade da humilhação, da tristeza e do 

constrangimento sofridos, de modo a produzir eficácia pedagógica, inibir 

novas condutas idênticas da parte ofensora, e representar compensação 

à parte ofendida, sem, contudo, implicar em indevido enriquecimento. 

Verifica-se que a parte autora foi impedida de adquirir produtos a prazo no 

comércio local, em razão da negativação realizada pela requerida, 

situação humilhante para qualquer cidadão que preza pelo bom nome. 

Contudo, o mesmo deixou de anexar comprovante da tentativa de solução 

administrativa, como protocolos ou reclamação junto ao PROCON, 

providencia que poderia ter sido adotada pelo mesmo quando da 

descoberta da negativação, a fim de diminuir o tempo de dano. Desta feita, 

considerando as situações acima mencionada, entendo que o valor a título 

de danos morais deve ser fixado no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais), valor condizente com os prejuízos sofridos e ainda incapaz de 

gerar o enriquecimento indevido. No que se refere ao pedido contraposto, 

entendendo que o mesmo deve ser julgado improcedente, haja vista, que a 

requerida não anexou documentos capazes de comprovar a efetiva 

contratação pela parte autora. Deixo de condenar a parte autora em 

litigância de má-fé, pois não se configuraram nenhuma das hipóteses 
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previstas no art. 80 do CPC. Pelo exposto, RESOLVO O MÉRITO, com 

fulcro no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil e JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão formulada na inicial, par: - 

CONFIRMAR A LIMINAR DEFERIDA em exame sumario. - DECLARAR A 

INEXISTÊNCIA do débito discutido nos autos, devendo a reclamada 

abster-se de exigi-lo/cobrá-lo por qualquer meio, a partir do trânsito em 

julgado, sob pena de multa cominatória/astreinte equivalente ao TRIPLO do 

importe que exigir em desacordo; - CONDENAR a reclamada indenizar o 

reclamante, a título de dano moral/imaterial, no valor de R$ 5.000,00 (cinco 

mil reais), corrigido monetariamente a partir da leitura/intimação da 

sentença – Enunciado n. 362 da Súmula do STJ -, com base no Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido 

de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente 

Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário Nacional e 

Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro de 

Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça Federal, a partir do evento 

danoso/data da inscrição – responsabilidade extracontratual – Enunciado 

n. 54 da Súmula do STJ e CC/02, art. 398. - Julgo improcedente o pedido 

de condenação em litigância de má fé, bem como o pedido contraposto; - 

PROCEDA-SE O APENSAMENTO no Sistema PJE entre os autos nº 

1000080-20.2018.8.11.0038 e 1000081-05.2018.8.11.0038; Sem taxas, 

despesas, custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 

9.099/1995, arts. 54 e 55. Fica a parte sucumbente, desde já, ciente de 

que o não pagamento do valor da condenação no prazo de 15 (quinze) 

dias, a contar do trânsito em julgado da sentença, apresentação de 

memória discriminada do débito e intimação para isso, acarretará a 

incidência da multa de 10% (dez por cento) sobre tal valor – art. 52, caput, 

da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do CPC/NCPC, art. 523 e §§. Após o trânsito 

em julgado, certifique. Decorrido o prazo recursal e cumprido o julgado, 

arquive com as baixas e anotações de estilo. Do contrário, na ausência do 

cumprimento, após solicitação do interessado – art. 52, inciso IV, da Lei n. 

9.099/1995 -, prossiga com a execução na forma disposta pela Lei dos 

Juizados Especiais – art. 52 e ss. - e Código de Processo Civil – art. 475-I 

e ss./Novo Código de Processo Civil – art. 513 e ss.. Nada requerido no 

prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem 

prejuízo de seu desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. À submissão do(a) Juiz(a) de Direito para fins do disposto no 

artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

______________________ Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) 

da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi 

aprovado e já disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que 

passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 

40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. 

Araputanga-MT, 10 de dezembro de 2018. (assinado digitalmente) Renato 

J. de A. C. Filho Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

nº 1000080-20.2018.8.11.0038 e 1000081-05.2018.8.11.0038 

REQUERENTE: VICENTE DA SILVA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos. Dispensado o relatório na forma do art. 

38 da Lei 9.099/1995. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão 

aos limites traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 9.099/95 c.c artigo 

1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC c.c Enunciados nº161 e 162 do 

FONAJE. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, movida por VICENTE DA SILVA 

em desfavor de TELEFONICA BRASIL S.A. Fundamento e Decido. DA 

CONEXÃO Antes da análise das preliminares, em consulta ao Sistema PJE 

verificou-se que a parte Requerente distribuiu 02 (duas) demandas em 

face da parte Requerida, visando discutir alegadas inscrições indevidas 

de seu nome em cadastro de inadimplentes. Nos autos de nº 

1000080-20.2018.8.11.0038, questiona a importância de R 106,39 (cento e 

seis reais e trinta e nove centavos), inclusão em 29 de setembro de 2017, 

número de contrato 0259655605; Nos autos de nº 

1000081-05.2018.8.11.0038, questiona a importância de R$ 152,96 (cento 

e cinquenta e dois reais e noventa e seis centavos), inclusão em 10 de 

novembro de 2017, possuindo o seguinte número de contrato 

0258381909; Pela leitura dos autos e sua documentação correlata, 

verifica-se que tais negativações são oriundas de débitos cobrados pela 

parte Requerida tendo como suposta devedora a parte Requerente. É 

inegável a evolução alcançada em nosso sistema jurídico com o Novo 

Código de Processo Civil, dentre as quais, merece destaque, por 

aplicar-se ao presente caso, a inovação prevista no art. 55, §3º, CPC, in 

verbis: § 3º Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que 

possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias 

caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles. Referida 

norma dispõe sobre regra de conexão mais flexível no processo civil. 

Sobre o tema comenta Fredie Didier Jr.: A conexão, neste caso, decorrerá 

do vínculo que se estabelece entre as relações jurídicas litigiosas. Haverá 

conexão se a mesma relação jurídica estiver sendo examinada em ambos 

os processos, ou se diversas relações jurídicas, mas entre elas houver 

um vínculo de prejudicialidade ou preliminariade […]. Desta forma, 

determino a CONEXÃO entre as demandas 1000080-20.2018.8.11.0038 e 

1000081-05.2018.8.11.0038, e passo ao julgamento conjunto. Nesse 

quadrante processual, e à luz dos poderes de direção conferidos ao Juiz 

na condução da demanda, com permissivo legal no artigo 355, I, do Código 

de Processo Civil, conheço diretamente do pedido e passo a julgar 

antecipadamente a lide. Indefiro a preliminar de ausência de documento 

imprescindível, ante a juntada de comprovante de negativação original 

emitido pela CDL local. No que se refere a preliminar de incompetência em 

razão do valor da causa, a soma dos pedidos está acima do limite da 

competência do Juizado Especial Cível Estadual - Lei n. 9.099/1995 , art.3º, 

I -, motivo pelo qual, a opção por esse procedimento importou em 

RENÚNCIA AUTOMÁTICA AO CRÉDITO EXCEDENTE à alçada, diante da 

ausência de conciliação entre as partes do processo - Lei n. 9.099/1995, 

art. 3º, § 3 -, manifestação pelo prosseguimento da ação e ser ineficaz a 

sentença condenatória na parte que exceder a alçada estabelecida - Lei 

n. 9.099/1995, art.39. Rejeito a preliminar de impossibilidade de inversão do 

ônus da prova, eis que a tese se confunde com a análise do próprio 

mérito. Presentes as condições da ação e os pressupostos processuais 

de existência e validade, inexistindo quaisquer nulidades ou 

irregularidades que devam ser declaradas ou sanadas, bem como outras 

preliminares ou questões prévias que pendam de apreciação e permitindo 

a hipótese o julgamento imediato da lide, passo a analisar o mérito. Pela 

análise das demandas acima reunidas, em decorrência da conexão entre 

estas, verifica-se que a controvérsia dessas se referem a regularidade da 

inscrição do nome da parte Requerente em rol de inadimplentes por débito 

que a parte Requerente afirmar inexistir. Aduz a parte autora que teve seu 

nome inscrito nos órgãos restritivos de crédito, por um débito de 

responsabilidade da parte reclamada, desconhecendo a referida dívida. A 

parte reclamada contestou o pedido, alegando que o débito existe e 

decorre de contratação legitima, cujas faturas não foram adimplidas, o que 

justificou o encaminhamento dos dados cadastrais da reclamante aos 

bancos de dados de consumidores inadimplentes, exercício regular de 

direito, não havendo que falar em dano moral. Após análise percuciente 

dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que 

razão assiste à parte autora. Apesar das argumentações trazidas pela 

parte promovida em sua defesa, tenho que esta não se desincumbiu de 

seu ônus probatório– art. 6º, VIII, do CDC, pois, não trouxe elemento de 

prova que retire a validade dos documentos juntados na inicial, bem assim, 

quaisquer causas impeditivas, modificativas ou extintivas do direito da 

parte Autora – art. 373, II, do CPC, no sentido de demonstrar a existência e 

exigibilidade da dívida, pautando-se apenas em contestar genericamente 

os fatos. A reclamada não anexou contrato, relatório, áudio de ligação da 

alegada contratação, ou qualquer documento capaz de comprovar a 

existência de débitos, sendo provas de fácil produção pela requerida. A 
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reclamada afirma a existência do débito, mas nada, nenhuma evidência, 

por mínima que seja, apresentou neste sentido. A contestação é estéril de 

prova, nada foi juntado aos autos que comprovasse a existência ou 

origem do débito. O que foi juntado ao feito foi mera reprodução das telas 

do sistema de informática e supostas faturas. Verifico que as faturas 

anexadas pela requerida possuem endereço da cidade de Poconé, 

contudo, a parte autora anexa comprovante de residência nas referidas 

datas, demonstrado que residia no município de Indiavaí-MT, id. 14827834. 

Restando caracterizada a falha e a abusividade na prestação de seus 

serviços. No tocante aos danos morais, não há olvidar que, como vem 

decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou 

a irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de 

indenização por dano moral. No entanto, em se tratando de negativação 

indevida, dúvida não há que há violação a bem jurídico passível de 

indenização, prescindindo a efetiva comprovação da materialização do 

dano. O contexto retratado nos autos indica postura da ré suficiente para 

gerar ofensa à honra. Entendo que o dissabor experimentado ultrapassou 

os limites do mero aborrecimento, caracterizando, portanto, a lesão à sua 

dignidade. Via de consequência procede à pretensão de condenação da 

parte reclamada ao pagamento de indenização por danos morais à parte 

autora, ao passo que inseriu indevidamente o seu nome nos órgãos 

restritivos que inviabilizou o seu acesso ao crédito no comercio local, 

caracterizando o dano moral in re ipsa, sendo irrelevante, portanto, a 

prova da sua ocorrência. Destaco que a sistemática da responsabilidade 

civil, nas relações de consumo é a de que responde o fornecedor de 

produtos e/ou de serviços independentemente da verificação de culpa, 

pelos danos causados aos consumidores, decorrentes de fatos do 

produto e/ou do serviço, respectivamente. Segundo as normas expressas 

na Lei n.8.078/90, essa é objetiva e independe de culpa. Tal 

responsabilidade está, ainda, fundamentada na teoria do risco do 

empreendimento, pois aquele que tem o bônus deve arcar com os riscos e 

ônus de sua atividade. Nessa senda, tem manifestado as Turmas 

Recursais: RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE TELEFONIA. 

CANCELAMENTO DE LINHA TELEFÔNICA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. 

DANO MORAL. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. I – A inclusão do nome do 

consumidor em cadastro de restrição ao crédito resulta em ofensa à 

imagem e reputação, causando desconforto moral apto a ensejar 

compensação pecuniária, sendo dispensável a prova do prejuízo. II – O 

valor da compensação por danos morais deve ser informado por critérios 

de proporcionalidade e razoabilidade, observando-se as condições 

econômicas das partes envolvidas, a natureza, a extensão do dano, o 

caráter punitivo da medida e o não enriquecimento sem causa da parte 

ofendida. III - O termo inicial dos juros de mora incidentes sobre os danos 

morais decorrentes da relação contratual é a data da citação. IV – 

Negou-se provimento ao recurso do autor. Deu-se parcial provimento ao 

recurso da ré.(TJ-DF - APC: 20130110862516, Relator: JOSÉ DIVINO DE 

OLIVEIRA, Data de Julgamento: 07/10/2015, 6ª Turma Cível, Data de 

Publicação: Publicado no DJE : 13/10/2015 . Pág.: 268); NEGATIVAÇÃO 

INDEVIDA. TELEFONIA. DANOS MORAIS IN RE IPSA. QUANTUM 

INDENIZATÓRIO MAJORADO PARA SE ADEQUAR AOS PARÂMETROS DA 

TURMA. SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE. RECURSO PROVIDO. 

(Recurso Cível Nº 71004473393, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Julgado em 12/07/2013)

(TJ-RS - Recurso Cível: 71004473393 RS, Relator: Carlos Eduardo 

Richinitti, Data de Julgamento: 12/07/2013, Terceira Turma Recursal Cível, 

Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 15/07/2013); De tal modo, 

caracterizados o ato ofensivo, o dano e o nexo de causalidade, a 

reparação do dano moral é impositiva, na forma do art. 5º, V e X, da 

Constituição da República, do art. 6º, VI, do CDC e do art. 186 do CC. No 

tocante ao valor da indenização, compete ao juiz se orientar pela 

denominada lógica do razoável e fixar o valor da indenização de acordo 

com o grau de reprovabilidade da conduta ilícita, com as condições 

econômicas do causador do dano e do ofendido, em quantitativo 

consentâneo com a natureza e intensidade da humilhação, da tristeza e do 

constrangimento sofridos, de modo a produzir eficácia pedagógica, inibir 

novas condutas idênticas da parte ofensora, e representar compensação 

à parte ofendida, sem, contudo, implicar em indevido enriquecimento. 

Verifica-se que a parte autora foi impedida de adquirir produtos a prazo no 

comércio local, em razão da negativação realizada pela requerida, 

situação humilhante para qualquer cidadão que preza pelo bom nome. 

Contudo, o mesmo deixou de anexar comprovante da tentativa de solução 

administrativa, como protocolos ou reclamação junto ao PROCON, 

providencia que poderia ter sido adotada pelo mesmo quando da 

descoberta da negativação, a fim de diminuir o tempo de dano. Desta feita, 

considerando as situações acima mencionada, entendo que o valor a título 

de danos morais deve ser fixado no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais), valor condizente com os prejuízos sofridos e ainda incapaz de 

gerar o enriquecimento indevido. No que se refere ao pedido contraposto, 

entendendo que o mesmo deve ser julgado improcedente, haja vista, que a 

requerida não anexou documentos capazes de comprovar a efetiva 

contratação pela parte autora. Deixo de condenar a parte autora em 

litigância de má-fé, pois não se configuraram nenhuma das hipóteses 

previstas no art. 80 do CPC. Pelo exposto, RESOLVO O MÉRITO, com 

fulcro no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil e JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão formulada na inicial, par: - 

CONFIRMAR A LIMINAR DEFERIDA em exame sumario. - DECLARAR A 

INEXISTÊNCIA do débito discutido nos autos, devendo a reclamada 

abster-se de exigi-lo/cobrá-lo por qualquer meio, a partir do trânsito em 

julgado, sob pena de multa cominatória/astreinte equivalente ao TRIPLO do 

importe que exigir em desacordo; - CONDENAR a reclamada indenizar o 

reclamante, a título de dano moral/imaterial, no valor de R$ 5.000,00 (cinco 

mil reais), corrigido monetariamente a partir da leitura/intimação da 

sentença – Enunciado n. 362 da Súmula do STJ -, com base no Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido 

de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente 

Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário Nacional e 

Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro de 

Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça Federal, a partir do evento 

danoso/data da inscrição – responsabilidade extracontratual – Enunciado 

n. 54 da Súmula do STJ e CC/02, art. 398. - Julgo improcedente o pedido 

de condenação em litigância de má fé, bem como o pedido contraposto; - 

PROCEDA-SE O APENSAMENTO no Sistema PJE entre os autos nº 

1000080-20.2018.8.11.0038 e 1000081-05.2018.8.11.0038; Sem taxas, 

despesas, custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 

9.099/1995, arts. 54 e 55. Fica a parte sucumbente, desde já, ciente de 

que o não pagamento do valor da condenação no prazo de 15 (quinze) 

dias, a contar do trânsito em julgado da sentença, apresentação de 

memória discriminada do débito e intimação para isso, acarretará a 

incidência da multa de 10% (dez por cento) sobre tal valor – art. 52, caput, 

da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do CPC/NCPC, art. 523 e §§. Após o trânsito 

em julgado, certifique. Decorrido o prazo recursal e cumprido o julgado, 

arquive com as baixas e anotações de estilo. Do contrário, na ausência do 

cumprimento, após solicitação do interessado – art. 52, inciso IV, da Lei n. 

9.099/1995 -, prossiga com a execução na forma disposta pela Lei dos 

Juizados Especiais – art. 52 e ss. - e Código de Processo Civil – art. 475-I 

e ss./Novo Código de Processo Civil – art. 513 e ss.. Nada requerido no 

prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem 

prejuízo de seu desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. À submissão do(a) Juiz(a) de Direito para fins do disposto no 

artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

______________________ Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) 

da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi 

aprovado e já disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que 

passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 

40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. 

Araputanga-MT, 10 de dezembro de 2018. (assinado digitalmente) Renato 

J. de A. C. Filho Juiz de Direito
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Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE APARECIDA DIAS SOUZA OAB - MT21724/O (ADVOGADO(A))
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000076-80.2018.8.11.0038 REQUERENTE: CLEMENCIA DE JESUS DOS 

SANTOS PEREIRA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. PROJETO DE 

SENTENÇA Visto e bem examinado. Dispensado o relatório – Lei n. 

9.099/1995, art. 38, caput. Trata-se de AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL proposta por CLEMENCIA DE JESUS DOS SANTOS PEREIRA em 

face de TELEFONICA BRASIL S.A. As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 

9.099/95, c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC e Enunciados nº 161 

e 162 do FONAJE. Decido. No caso, não havendo vício que possa obstar o 

regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que, as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Existindo preliminar suscitada. Enfrento-as. No que se refere a preliminar 

de aplicação da súmula 385 do STJ, verifica-se a existência de 

negativação preexistente, em nome da parte autora realizada pelo BANCO 

BRADESCO. Contudo, não se aplica a súmula 385 do STJ no presente 

caso, haja vista que, a negativação preexistente que pesa sob o nome da 

parte autora está sendo discutidas judicialmente. Nesse sentido, tem 

manifestado as Turmas Recursais: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO 

CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS C/C ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COM A RÉ. SUPOSTA 

FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA DE 

PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DA AUTORA POSTULANDO A 

REPARAÇÃO EXTRAPATRIMONIAL. CABÍVEL. NA ESPÉCIE, TRATA-SE DE 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DECORRENTE DE FRAUDE, PORTANTO, A 

CONTROVÉRSIA SE ENCONTRA FORA DO ÂMBITO DA SÚMULA 385 DO 

STJ. CONQUANTO A INSCRIÇÃO DO DEVEDOR NOS CADASTROS DE 

INADIMPLENTES SEJAM UM DIREITO SUBJETIVO DA ENTIDADE CREDORA, 

NO EXERCÍCIO REGULAR DE SEU DIREITO, ESTA INSCRIÇÃO DEVE TER 

ORIGEM REAL, O QUE NÃO SE DEMONSTROU NO CASO EM TELA. 

CABERIA A RÉ PROVAR A OCORRÊNCIA DA CULPA EXCLUSIVA DA 

VÍTIMA, QUAL SEJA, A CELEBRAÇÃO DE CONTRATO EM NOME DA 

AUTORA, ÔNUS DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU. SEQUER TROUXE AOS 

AUTOS QUALQUER CONTRATO, SEJA ASSINADO PELA AUTORA, SEJA 

POR OUTRA PESSOA. DANO MORAL CONFIGURADO. (TJ-RJ - APL: 

00315620920118190205 RJ 0031562-09.2011.8.19.0205, Relator: DES. 

ANTONIO CARLOS DOS SANTOS BITENCOURT, Data de Julgamento: 

17/12/2014, VIGÉSIMA SÉTIMA CAMARA CIVEL/ CONSUMIDOR, Data de 

Publicação: 19/12/2014) Portando, indefiro a preliminar. No que diz respeito 

à preliminar de inépcia da inicial, por ausência de documentos 

indispensável, tal pedido não merece acolhimento, uma vez que o referido 

documento não é documento indispensável ao julgamento da controvérsia 

trazida ao conhecimento desse juízo. Sendo necessária apenas a simples 

indicação da residência, conforme preceitua o art. 319, II, do Novo Código 

de Processo Civil. Indefiro a preliminar de ausência de documento 

imprescindível, ante a juntada de comprovante de negativação retirado de 

site e não original emitido pela CDL, cumpre que a reclamada poderia ter 

anexado aos autos provas de que o referido documento é falso, contudo, 

não se desincumbiu, tratando-se de meras alegações. Passo a análise do 

mérito. Apesar das argumentações trazidas pela parte promovida em sua 

defesa, tenho que esta não se desincumbiu de seu ônus probatório– art. 

6º, VIII, do CDC, pois, não trouxe elemento de prova que retire a validade 

dos documentos juntados na inicial, bem assim, quaisquer causas 

impeditivas, modificativas ou extintivas do direito da parte Autora – art. 

373, II, do CPC, no sentido de demonstrar a existência e exigibilidade da 

dívida. A contestação é estéril de prova, nada foi juntado aos autos que 

comprovasse a existência ou origem do débito, anexando apenas tela de 

seu sistema e supostas faturas produzidas unilateralmente. Verifico que 

as faturas anexadas pela requerida possuem endereço da cidade de 

Várzea Grande-MT, ano de 2014, contudo, a autora anexa comprovante 

de residência do mês de agosto de 2014, com endereço da cidade de 

Araputanga-MT, id. 14858755. A requerida não anexou contrato, 

gravação, ou qualquer documento capaz de comprovar a contratação ou 

os débitos cobrados. Restando caracterizada a falha e a abusividade na 

prestação de seus serviços. No tocante aos danos morais, não há olvidar 

que, como vem decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o 

dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores consequências, não são 

passíveis de indenização por dano moral. No entanto, em se tratando de 

negativação indevida, dúvida não há que há violação a bem jurídico 

passível de indenização, prescindindo a efetiva comprovação da 

materialização do dano. Além do mais, é sempre útil repetir que a 

responsabilidade que incide sobre o produtor ou o fornecedor de bens de 

consumo é objetiva e configura-se independentemente da caracterização 

da culpa, sendo suficiente o ato ilícito, o nexo de causalidade e o dano, 

que como já dito, é, neste caso, presumido. Tal responsabilidade está, 

ainda, fundamentada na teoria do risco do empreendimento, pois aquele 

que tem o bônus deve arcar com os riscos e ônus de sua atividade. 

Nessa senda, tem manifestado as Turmas Recursais : 

RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE TELEFONIA. CANCELAMENTO 

DE LINHA TELEFÔNICA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. TERMO 

INICIAL. CITAÇÃO. I – A inclusão do nome do consumidor em cadastro de 

restrição ao crédito resulta em ofensa à imagem e reputação, causando 

desconforto moral apto a ensejar compensação pecuniária, sendo 

dispensável a prova do prejuízo. II – O valor da compensação por danos 

morais deve ser informado por critérios de proporcionalidade e 

razoabilidade, observando-se as condições econômicas das partes 

envolvidas, a natureza, a extensão do dano, o caráter punitivo da medida 

e o não enriquecimento sem causa da parte ofendida. III - O termo inicial 

dos juros de mora incidentes sobre os danos morais decorrentes da 

relação contratual é a data da citação. IV – Negou-se provimento ao 

recurso do autor. Deu-se parcial provimento ao recurso da ré.(TJ-DF - 

APC: 20130110862516, Relator: JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA, Data de 

Julgamento: 07/10/2015, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no 

DJE : 13/10/2015 . Pág.: 268); NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. TELEFONIA. 

DANOS MORAIS IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO 

PARA SE ADEQUAR AOS PARÂMETROS DA TURMA. SENTENÇA 

REFORMADA, EM PARTE. RECURSO PROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71004473393, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Carlos Eduardo Richinitti, Julgado em 12/07/2013)(TJ-RS - Recurso Cível: 

71004473393 RS, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Data de Julgamento: 

12/07/2013, Terceira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 15/07/2013); De tal modo, caracterizados o ato ofensivo, o 

dano e o nexo de causalidade, a reparação do dano moral é impositiva, na 

forma do art. 5º, V e X, da Constituição da República, do art. 6º, VI, do 

CDC e do art. 186 do CC. Entendo que o dissabor experimentado 

ultrapassou os limites do mero aborrecimento, caracterizando, portanto, a 

lesão à sua dignidade. O dano moral resta configurado e deve ser 

reparado. Adota-se, no caso, a Teoria do Risco do Empreendimento de 

modo que a responsabilidade se faça destituída da verificação de culpa - 

aquele que tem o bônus deve arcar com os riscos e ônus de sua atividade 

e, assim, sua responsabilidade somente pode ser afastada caso 

demonstrada uma das excludentes do nexo, o que não ocorreu no caso. 

No tocante ao valor da indenização, compete ao juiz se orientar pela 

denominada lógica do razoável e fixar o valor da indenização de acordo 

com o grau de reprovabilidade da conduta ilícita, com as condições 

econômicas do causador do dano e do ofendido, em quantitativo 

consentâneo com a natureza e intensidade da humilhação, da tristeza e do 

constrangimento sofridos, de modo a produzir eficácia pedagógica, inibir 

novas condutas idênticas da parte ofensora, e representar compensação 

à parte ofendida, sem, contudo, implicar em indevido enriquecimento. 

Verifica-se que a parte autora foi impedida de adquirir produtos a prazo no 

comércio local, em razão da negativação realizada pela requerida, 

situação humilhante para qualquer cidadão que preza pelo bom nome. 

Contudo, o mesmo deixou de anexar comprovante da tentativa de solução 

administrativa, como protocolos ou reclamação junto ao PROCON, 

providencia que poderia ter sido adotada pelo mesmo quando da 

descoberta da negativação, a fim de diminuir o tempo de dano. Desta feita, 

considerando as situações acima mencionada, entendo que o valor a título 

de danos morais deve ser fixado no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais), valor condizente com os prejuízos sofridos e ainda incapaz de 

gerar o enriquecimento indevido. No que se refere ao pedido contraposto, 

entendendo que o mesmo deve ser julgado improcedente, haja vista, que a 

requerida não anexou documentos capazes de comprovar a efetiva 

contratação pela parte autora. Deixo de condenar a parte autora em 

litigância de má-fé, pois não se configuraram nenhuma das hipóteses 

previstas no art. 80 do CPC. Pelo exposto, RESOLVO O MÉRITO, com 

fulcro no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil e JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão formulada na inicial, par: - 

DETERMINAR QUE SEJA EXCLUÍDO o nome da parte autora do 
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registro/banco de inadimplentes, relacionado ao débito objeto da presente 

ação, fazendo-o através da expedição de ofício diretamente ao banco de 

dados indicado. - DECLARAR A INEXISTÊNCIA do débito discutido nos 

autos, devendo a reclamada abster-se de exigi-lo/cobrá-lo por qualquer 

meio, a partir do trânsito em julgado, sob pena de multa 

cominatória/astreinte equivalente ao TRIPLO do importe que exigir em 

desacordo; - CONDENAR a reclamada indenizar o reclamante, a título de 

dano moral/imaterial, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido 

monetariamente a partir da leitura/intimação da sentença – Enunciado n. 

362 da Súmula do STJ -, com base no Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, 

do art. 161, do Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de 

Direito Civil promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do Conselho da 

Justiça Federal, a partir do evento danoso/data da inscrição – 

responsabilidade extracontratual – Enunciado n. 54 da Súmula do STJ e 

CC/02, art. 398. - Julgo improcedente o pedido de condenação em litigância 

de má fé, bem como o pedido contraposto; Sem taxas, despesas, custas 

processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. 

Fica a parte sucumbente, desde já, ciente de que o não pagamento do 

valor da condenação no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito em 

julgado da sentença, apresentação de memória discriminada do débito e 

intimação para isso, acarretará a incidência da multa de 10% (dez por 

cento) sobre tal valor – art. 52, caput, da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do 

CPC/NCPC, art. 523 e §§. Após o trânsito em julgado, certifique. Decorrido 

o prazo recursal e cumprido o julgado, arquive com as baixas e anotações 

de estilo. Do contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do 

interessado – art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/1995 -, prossiga com a 

execução na forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e 

ss. - e Código de Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de 

Processo Civil – art. 513 e ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) 

dias do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu 

desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. Prescindível o 

Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro 

de registro de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. À 

submissão do(a) Juiz(a) de Direito para fins do disposto no artigo 40 da 

Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

_______________________ Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) 

da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi 

aprovado e já disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que 

passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 

40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. 

Araputanga-MT, 10 de dezembro de 2018. (assinado digitalmente) Renato 

J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000076-80.2018.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

CLEMENCIA DE JESUS DOS SANTOS PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE APARECIDA DIAS SOUZA OAB - MT21724/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000076-80.2018.8.11.0038 REQUERENTE: CLEMENCIA DE JESUS DOS 

SANTOS PEREIRA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. PROJETO DE 

SENTENÇA Visto e bem examinado. Dispensado o relatório – Lei n. 

9.099/1995, art. 38, caput. Trata-se de AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL proposta por CLEMENCIA DE JESUS DOS SANTOS PEREIRA em 

face de TELEFONICA BRASIL S.A. As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 

9.099/95, c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC e Enunciados nº 161 

e 162 do FONAJE. Decido. No caso, não havendo vício que possa obstar o 

regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que, as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Existindo preliminar suscitada. Enfrento-as. No que se refere a preliminar 

de aplicação da súmula 385 do STJ, verifica-se a existência de 

negativação preexistente, em nome da parte autora realizada pelo BANCO 

BRADESCO. Contudo, não se aplica a súmula 385 do STJ no presente 

caso, haja vista que, a negativação preexistente que pesa sob o nome da 

parte autora está sendo discutidas judicialmente. Nesse sentido, tem 

manifestado as Turmas Recursais: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO 

CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS C/C ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COM A RÉ. SUPOSTA 

FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA DE 

PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DA AUTORA POSTULANDO A 

REPARAÇÃO EXTRAPATRIMONIAL. CABÍVEL. NA ESPÉCIE, TRATA-SE DE 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DECORRENTE DE FRAUDE, PORTANTO, A 

CONTROVÉRSIA SE ENCONTRA FORA DO ÂMBITO DA SÚMULA 385 DO 

STJ. CONQUANTO A INSCRIÇÃO DO DEVEDOR NOS CADASTROS DE 

INADIMPLENTES SEJAM UM DIREITO SUBJETIVO DA ENTIDADE CREDORA, 

NO EXERCÍCIO REGULAR DE SEU DIREITO, ESTA INSCRIÇÃO DEVE TER 

ORIGEM REAL, O QUE NÃO SE DEMONSTROU NO CASO EM TELA. 

CABERIA A RÉ PROVAR A OCORRÊNCIA DA CULPA EXCLUSIVA DA 

VÍTIMA, QUAL SEJA, A CELEBRAÇÃO DE CONTRATO EM NOME DA 

AUTORA, ÔNUS DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU. SEQUER TROUXE AOS 

AUTOS QUALQUER CONTRATO, SEJA ASSINADO PELA AUTORA, SEJA 

POR OUTRA PESSOA. DANO MORAL CONFIGURADO. (TJ-RJ - APL: 

00315620920118190205 RJ 0031562-09.2011.8.19.0205, Relator: DES. 

ANTONIO CARLOS DOS SANTOS BITENCOURT, Data de Julgamento: 

17/12/2014, VIGÉSIMA SÉTIMA CAMARA CIVEL/ CONSUMIDOR, Data de 

Publicação: 19/12/2014) Portando, indefiro a preliminar. No que diz respeito 

à preliminar de inépcia da inicial, por ausência de documentos 

indispensável, tal pedido não merece acolhimento, uma vez que o referido 

documento não é documento indispensável ao julgamento da controvérsia 

trazida ao conhecimento desse juízo. Sendo necessária apenas a simples 

indicação da residência, conforme preceitua o art. 319, II, do Novo Código 

de Processo Civil. Indefiro a preliminar de ausência de documento 

imprescindível, ante a juntada de comprovante de negativação retirado de 

site e não original emitido pela CDL, cumpre que a reclamada poderia ter 

anexado aos autos provas de que o referido documento é falso, contudo, 

não se desincumbiu, tratando-se de meras alegações. Passo a análise do 

mérito. Apesar das argumentações trazidas pela parte promovida em sua 

defesa, tenho que esta não se desincumbiu de seu ônus probatório– art. 

6º, VIII, do CDC, pois, não trouxe elemento de prova que retire a validade 

dos documentos juntados na inicial, bem assim, quaisquer causas 

impeditivas, modificativas ou extintivas do direito da parte Autora – art. 

373, II, do CPC, no sentido de demonstrar a existência e exigibilidade da 

dívida. A contestação é estéril de prova, nada foi juntado aos autos que 

comprovasse a existência ou origem do débito, anexando apenas tela de 

seu sistema e supostas faturas produzidas unilateralmente. Verifico que 

as faturas anexadas pela requerida possuem endereço da cidade de 

Várzea Grande-MT, ano de 2014, contudo, a autora anexa comprovante 

de residência do mês de agosto de 2014, com endereço da cidade de 

Araputanga-MT, id. 14858755. A requerida não anexou contrato, 

gravação, ou qualquer documento capaz de comprovar a contratação ou 

os débitos cobrados. Restando caracterizada a falha e a abusividade na 

prestação de seus serviços. No tocante aos danos morais, não há olvidar 

que, como vem decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o 

dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores consequências, não são 

passíveis de indenização por dano moral. No entanto, em se tratando de 

negativação indevida, dúvida não há que há violação a bem jurídico 

passível de indenização, prescindindo a efetiva comprovação da 

materialização do dano. Além do mais, é sempre útil repetir que a 

responsabilidade que incide sobre o produtor ou o fornecedor de bens de 

consumo é objetiva e configura-se independentemente da caracterização 

da culpa, sendo suficiente o ato ilícito, o nexo de causalidade e o dano, 

que como já dito, é, neste caso, presumido. Tal responsabilidade está, 

ainda, fundamentada na teoria do risco do empreendimento, pois aquele 

que tem o bônus deve arcar com os riscos e ônus de sua atividade. 

Nessa senda, tem manifestado as Turmas Recursais : 

RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE TELEFONIA. CANCELAMENTO 

DE LINHA TELEFÔNICA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. TERMO 
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INICIAL. CITAÇÃO. I – A inclusão do nome do consumidor em cadastro de 

restrição ao crédito resulta em ofensa à imagem e reputação, causando 

desconforto moral apto a ensejar compensação pecuniária, sendo 

dispensável a prova do prejuízo. II – O valor da compensação por danos 

morais deve ser informado por critérios de proporcionalidade e 

razoabilidade, observando-se as condições econômicas das partes 

envolvidas, a natureza, a extensão do dano, o caráter punitivo da medida 

e o não enriquecimento sem causa da parte ofendida. III - O termo inicial 

dos juros de mora incidentes sobre os danos morais decorrentes da 

relação contratual é a data da citação. IV – Negou-se provimento ao 

recurso do autor. Deu-se parcial provimento ao recurso da ré.(TJ-DF - 

APC: 20130110862516, Relator: JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA, Data de 

Julgamento: 07/10/2015, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no 

DJE : 13/10/2015 . Pág.: 268); NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. TELEFONIA. 

DANOS MORAIS IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO 

PARA SE ADEQUAR AOS PARÂMETROS DA TURMA. SENTENÇA 

REFORMADA, EM PARTE. RECURSO PROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71004473393, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Carlos Eduardo Richinitti, Julgado em 12/07/2013)(TJ-RS - Recurso Cível: 

71004473393 RS, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Data de Julgamento: 

12/07/2013, Terceira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 15/07/2013); De tal modo, caracterizados o ato ofensivo, o 

dano e o nexo de causalidade, a reparação do dano moral é impositiva, na 

forma do art. 5º, V e X, da Constituição da República, do art. 6º, VI, do 

CDC e do art. 186 do CC. Entendo que o dissabor experimentado 

ultrapassou os limites do mero aborrecimento, caracterizando, portanto, a 

lesão à sua dignidade. O dano moral resta configurado e deve ser 

reparado. Adota-se, no caso, a Teoria do Risco do Empreendimento de 

modo que a responsabilidade se faça destituída da verificação de culpa - 

aquele que tem o bônus deve arcar com os riscos e ônus de sua atividade 

e, assim, sua responsabilidade somente pode ser afastada caso 

demonstrada uma das excludentes do nexo, o que não ocorreu no caso. 

No tocante ao valor da indenização, compete ao juiz se orientar pela 

denominada lógica do razoável e fixar o valor da indenização de acordo 

com o grau de reprovabilidade da conduta ilícita, com as condições 

econômicas do causador do dano e do ofendido, em quantitativo 

consentâneo com a natureza e intensidade da humilhação, da tristeza e do 

constrangimento sofridos, de modo a produzir eficácia pedagógica, inibir 

novas condutas idênticas da parte ofensora, e representar compensação 

à parte ofendida, sem, contudo, implicar em indevido enriquecimento. 

Verifica-se que a parte autora foi impedida de adquirir produtos a prazo no 

comércio local, em razão da negativação realizada pela requerida, 

situação humilhante para qualquer cidadão que preza pelo bom nome. 

Contudo, o mesmo deixou de anexar comprovante da tentativa de solução 

administrativa, como protocolos ou reclamação junto ao PROCON, 

providencia que poderia ter sido adotada pelo mesmo quando da 

descoberta da negativação, a fim de diminuir o tempo de dano. Desta feita, 

considerando as situações acima mencionada, entendo que o valor a título 

de danos morais deve ser fixado no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais), valor condizente com os prejuízos sofridos e ainda incapaz de 

gerar o enriquecimento indevido. No que se refere ao pedido contraposto, 

entendendo que o mesmo deve ser julgado improcedente, haja vista, que a 

requerida não anexou documentos capazes de comprovar a efetiva 

contratação pela parte autora. Deixo de condenar a parte autora em 

litigância de má-fé, pois não se configuraram nenhuma das hipóteses 

previstas no art. 80 do CPC. Pelo exposto, RESOLVO O MÉRITO, com 

fulcro no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil e JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão formulada na inicial, par: - 

DETERMINAR QUE SEJA EXCLUÍDO o nome da parte autora do 

registro/banco de inadimplentes, relacionado ao débito objeto da presente 

ação, fazendo-o através da expedição de ofício diretamente ao banco de 

dados indicado. - DECLARAR A INEXISTÊNCIA do débito discutido nos 

autos, devendo a reclamada abster-se de exigi-lo/cobrá-lo por qualquer 

meio, a partir do trânsito em julgado, sob pena de multa 

cominatória/astreinte equivalente ao TRIPLO do importe que exigir em 

desacordo; - CONDENAR a reclamada indenizar o reclamante, a título de 

dano moral/imaterial, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido 

monetariamente a partir da leitura/intimação da sentença – Enunciado n. 

362 da Súmula do STJ -, com base no Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, 

do art. 161, do Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de 

Direito Civil promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do Conselho da 

Justiça Federal, a partir do evento danoso/data da inscrição – 

responsabilidade extracontratual – Enunciado n. 54 da Súmula do STJ e 

CC/02, art. 398. - Julgo improcedente o pedido de condenação em litigância 

de má fé, bem como o pedido contraposto; Sem taxas, despesas, custas 

processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. 

Fica a parte sucumbente, desde já, ciente de que o não pagamento do 

valor da condenação no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito em 

julgado da sentença, apresentação de memória discriminada do débito e 

intimação para isso, acarretará a incidência da multa de 10% (dez por 

cento) sobre tal valor – art. 52, caput, da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do 

CPC/NCPC, art. 523 e §§. Após o trânsito em julgado, certifique. Decorrido 

o prazo recursal e cumprido o julgado, arquive com as baixas e anotações 

de estilo. Do contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do 

interessado – art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/1995 -, prossiga com a 

execução na forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e 

ss. - e Código de Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de 

Processo Civil – art. 513 e ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) 

dias do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu 

desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. Prescindível o 

Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro 

de registro de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. À 

submissão do(a) Juiz(a) de Direito para fins do disposto no artigo 40 da 

Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

_______________________ Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) 

da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi 

aprovado e já disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que 

passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 

40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. 

Araputanga-MT, 10 de dezembro de 2018. (assinado digitalmente) Renato 

J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000098-41.2018.8.11.0038 REQUERENTE: SILVANA DA SILVA VIEIRA 

COSTA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. PROJETO DE SENTENÇA 

Visto e bem examinado. Dispensado o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, 

caput. Trata-se de AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL proposta por SILVANA 

DA SILVA VIEIRA COSTA em face de TELEFONICA BRASIL S.A. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no 

artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 9.099/95, c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 

4º do CPC e Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. Decido. No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que, as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. Inexistindo preliminares passo a análise do 

mérito. Afirma a parte autora que foi cliente da reclamada e mantinha a 

linha móvel n. (65) 9 9914-1815, cujo cancelamento pleiteou em julho de 

2014, interrompendo a relação comercial com a reclamada, assim como 

realizando o adimplemento dos valores em aberto em novembro de 2014, 

contudo a reclamada fez a negativação do seu nome nos cadastros 

restritivos de crédito por débitos de períodos posteriores ao cancelamento 

- “Credor: TELEFÔNICA BRASIL S/A, sendo a inscrição no importe de R$ 

129,69 (cento e vinte e, nove reais e sessenta e nove centavos), com 

data de vencimento: 06/01/2015, número de contrato: 2144869840, incluso 
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na data: 17/05/2015” - que afirma a consumidora indevido e o mantém a 

fornecedora, apesar dos contatos e tentativas de solução extrajudicial, 

sofrendo danos. A parte reclamante esclarece o cancelamento do 

contrato em julho de 2014 e adimplemento integral dos débitos em aberto 

em novembro desse mesmo ano, contudo a reclamada voltou a 

cobrar/exigir pelos serviços a partir de dezembro de 2014 até março de 

2015, quando a consumidora já não mais utiliza o serviço, fazendo a 

negativação do nome de forma aparentemente indevida. A reclamada 

afirma consumo e débitos a serem adimplidos pela parte autora, contudo, 

não anexa aos autos nenhum documento capaz de comprovar suas 

alegações. Apesar das argumentações trazidas pela parte promovida em 

sua defesa, tenho que esta não se desincumbiu de seu ônus probatório– 

art. 6º, VIII, do CDC, pois, não trouxe elemento de prova que retire a 

validade dos documentos juntados na inicial, bem assim, quaisquer causas 

impeditivas, modificativas ou extintivas do direito da parte Autora – art. 

373, II, do CPC, no sentido de demonstrar a existência e exigibilidade da 

dívida. A contestação é estéril de prova, nada foi juntado aos autos que 

comprovasse a existência ou origem do débito, anexando apenas tela de 

seu sistema inelegíveis. A requerida não anexou extrato de utilização ou 

qualquer documento capaz de comprovar os débitos cobrados. Restando 

caracterizada a falha e a abusividade na prestação de seus serviços. No 

tocante aos danos morais, não há olvidar que, como vem decidindo 

nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a 

irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de indenização 

por dano moral. No entanto, em se tratando de negativação indevida, 

dúvida não há que há violação a bem jurídico passível de indenização, 

prescindindo a efetiva comprovação da materialização do dano. Além do 

mais, é sempre útil repetir que a responsabilidade que incide sobre o 

produtor ou o fornecedor de bens de consumo é objetiva e configura-se 

independentemente da caracterização da culpa, sendo suficiente o ato 

ilícito, o nexo de causalidade e o dano, que como já dito, é, neste caso, 

presumido. Tal responsabilidade está, ainda, fundamentada na teoria do 

risco do empreendimento, pois aquele que tem o bônus deve arcar com os 

riscos e ônus de sua atividade. Nessa senda, tem manifestado as Turmas 

Recursais: RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE TELEFONIA. 

CANCELAMENTO DE LINHA TELEFÔNICA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. 

DANO MORAL. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. I – A inclusão do nome do 

consumidor em cadastro de restrição ao crédito resulta em ofensa à 

imagem e reputação, causando desconforto moral apto a ensejar 

compensação pecuniária, sendo dispensável a prova do prejuízo. II – O 

valor da compensação por danos morais deve ser informado por critérios 

de proporcionalidade e razoabilidade, observando-se as condições 

econômicas das partes envolvidas, a natureza, a extensão do dano, o 

caráter punitivo da medida e o não enriquecimento sem causa da parte 

ofendida. III - O termo inicial dos juros de mora incidentes sobre os danos 

morais decorrentes da relação contratual é a data da citação. IV – 

Negou-se provimento ao recurso do autor. Deu-se parcial provimento ao 

recurso da ré.(TJ-DF - APC: 20130110862516, Relator: JOSÉ DIVINO DE 

OLIVEIRA, Data de Julgamento: 07/10/2015, 6ª Turma Cível, Data de 

Publicação: Publicado no DJE : 13/10/2015 . Pág.: 268); NEGATIVAÇÃO 

INDEVIDA. TELEFONIA. DANOS MORAIS IN RE IPSA. QUANTUM 

INDENIZATÓRIO MAJORADO PARA SE ADEQUAR AOS PARÂMETROS DA 

TURMA. SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE. RECURSO PROVIDO. 

(Recurso Cível Nº 71004473393, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Julgado em 12/07/2013)

(TJ-RS - Recurso Cível: 71004473393 RS, Relator: Carlos Eduardo 

Richinitti, Data de Julgamento: 12/07/2013, Terceira Turma Recursal Cível, 

Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 15/07/2013); De tal modo, 

caracterizados o ato ofensivo, o dano e o nexo de causalidade, a 

reparação do dano moral é impositiva, na forma do art. 5º, V e X, da 

Constituição da República, do art. 6º, VI, do CDC e do art. 186 do CC. 

Entendo que o dissabor experimentado ultrapassou os limites do mero 

aborrecimento, caracterizando, portanto, a lesão à sua dignidade. O dano 

moral resta configurado e deve ser reparado. Adota-se, no caso, a Teoria 

do Risco do Empreendimento de modo que a responsabilidade se faça 

destituída da verificação de culpa - aquele que tem o bônus deve arcar 

com os riscos e ônus de sua atividade e, assim, sua responsabilidade 

somente pode ser afastada caso demonstrada uma das excludentes do 

nexo, o que não ocorreu no caso. No tocante ao valor da indenização, 

compete ao juiz se orientar pela denominada lógica do razoável e fixar o 

valor da indenização de acordo com o grau de reprovabilidade da conduta 

ilícita, com as condições econômicas do causador do dano e do ofendido, 

em quantitativo consentâneo com a natureza e intensidade da humilhação, 

da tristeza e do constrangimento sofridos, de modo a produzir eficácia 

pedagógica, inibir novas condutas idênticas da parte ofensora, e 

representar compensação à parte ofendida, sem, contudo, implicar em 

indevido enriquecimento. Verifica-se que a parte autora foi impedida de 

adquirir produtos a prazo no comércio local, em razão da negativação 

realizada pela requerida, situação humilhante para qualquer cidadão que 

preza pelo bom nome. Contudo, a mesma anexou comprovante da 

tentativa de solução administrativa (diversos protocolos). Desta feita, 

considerando as situações acima mencionada, entendo que o valor a título 

de danos morais deve ser fixado no montante de R$ 8.000,00 (oito mil 

reais), valor condizente com os prejuízos sofridos e ainda incapaz de 

gerar o enriquecimento indevido. No que se refere ao pedido contraposto, 

entendendo que o mesmo deve ser julgado improcedente, haja vista, que a 

requerida não anexou documentos capazes de comprovar a efetiva 

contratação pela parte autora. Deixo de condenar a parte autora em 

litigância de má-fé, pois não se configuraram nenhuma das hipóteses 

previstas no art. 80 do CPC. Pelo exposto, RESOLVO O MÉRITO, com 

fulcro no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil e JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão formulada na inicial, par: - 

DETERMINAR QUE SEJA EXCLUÍDO o nome da parte autora do 

registro/banco de inadimplentes, relacionado ao débito objeto da presente 

ação, fazendo-o através da expedição de ofício diretamente ao banco de 

dados. - DECLARAR A INEXISTÊNCIA do débito discutido nos autos, 

devendo a reclamada abster-se de exigi-lo/cobrá-lo por qualquer meio, a 

partir do trânsito em julgado, sob pena de multa cominatória/astreinte 

equivalente ao TRIPLO do importe que exigir em desacordo; - CONDENAR 

a reclamada indenizar o reclamante, a título de dano moral/imaterial, no 

valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigido monetariamente a partir da 

leitura/intimação da sentença – Enunciado n. 362 da Súmula do STJ -, com 

base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 

-, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 

406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário 

Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro 

de Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça Federal, a partir do evento 

danoso/data da inscrição – responsabilidade extracontratual – Enunciado 

n. 54 da Súmula do STJ e CC/02, art. 398. - Julgo improcedente o pedido 

de condenação em litigância de má fé, bem como o pedido contraposto; 

Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários advocatícios - Lei 

n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Fica a parte sucumbente, desde já, ciente de 

que o não pagamento do valor da condenação no prazo de 15 (quinze) 

dias, a contar do trânsito em julgado da sentença, apresentação de 

memória discriminada do débito e intimação para isso, acarretará a 

incidência da multa de 10% (dez por cento) sobre tal valor – art. 52, caput, 

da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do CPC/NCPC, art. 523 e §§. Após o trânsito 

em julgado, certifique. Decorrido o prazo recursal e cumprido o julgado, 

arquive com as baixas e anotações de estilo. Do contrário, na ausência do 

cumprimento, após solicitação do interessado – art. 52, inciso IV, da Lei n. 

9.099/1995 -, prossiga com a execução na forma disposta pela Lei dos 

Juizados Especiais – art. 52 e ss. - e Código de Processo Civil – art. 475-I 

e ss./Novo Código de Processo Civil – art. 513 e ss.. Nada requerido no 

prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem 

prejuízo de seu desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. À submissão do(a) Juiz(a) de Direito para fins do disposto no 

artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

_____________________ Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) 

da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi 

aprovado e já disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que 

passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 

40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. 

Araputanga-MT, 10 de dezembro de 2018. (assinado digitalmente) Renato 

J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000098-41.2018.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:
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SILVANA DA SILVA VIEIRA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MERCIA VILMA DO CARMO OAB - MT0008873A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000098-41.2018.8.11.0038 REQUERENTE: SILVANA DA SILVA VIEIRA 

COSTA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. PROJETO DE SENTENÇA 

Visto e bem examinado. Dispensado o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, 

caput. Trata-se de AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL proposta por SILVANA 

DA SILVA VIEIRA COSTA em face de TELEFONICA BRASIL S.A. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no 

artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 9.099/95, c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 

4º do CPC e Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. Decido. No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que, as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. Inexistindo preliminares passo a análise do 

mérito. Afirma a parte autora que foi cliente da reclamada e mantinha a 

linha móvel n. (65) 9 9914-1815, cujo cancelamento pleiteou em julho de 

2014, interrompendo a relação comercial com a reclamada, assim como 

realizando o adimplemento dos valores em aberto em novembro de 2014, 

contudo a reclamada fez a negativação do seu nome nos cadastros 

restritivos de crédito por débitos de períodos posteriores ao cancelamento 

- “Credor: TELEFÔNICA BRASIL S/A, sendo a inscrição no importe de R$ 

129,69 (cento e vinte e, nove reais e sessenta e nove centavos), com 

data de vencimento: 06/01/2015, número de contrato: 2144869840, incluso 

na data: 17/05/2015” - que afirma a consumidora indevido e o mantém a 

fornecedora, apesar dos contatos e tentativas de solução extrajudicial, 

sofrendo danos. A parte reclamante esclarece o cancelamento do 

contrato em julho de 2014 e adimplemento integral dos débitos em aberto 

em novembro desse mesmo ano, contudo a reclamada voltou a 

cobrar/exigir pelos serviços a partir de dezembro de 2014 até março de 

2015, quando a consumidora já não mais utiliza o serviço, fazendo a 

negativação do nome de forma aparentemente indevida. A reclamada 

afirma consumo e débitos a serem adimplidos pela parte autora, contudo, 

não anexa aos autos nenhum documento capaz de comprovar suas 

alegações. Apesar das argumentações trazidas pela parte promovida em 

sua defesa, tenho que esta não se desincumbiu de seu ônus probatório– 

art. 6º, VIII, do CDC, pois, não trouxe elemento de prova que retire a 

validade dos documentos juntados na inicial, bem assim, quaisquer causas 

impeditivas, modificativas ou extintivas do direito da parte Autora – art. 

373, II, do CPC, no sentido de demonstrar a existência e exigibilidade da 

dívida. A contestação é estéril de prova, nada foi juntado aos autos que 

comprovasse a existência ou origem do débito, anexando apenas tela de 

seu sistema inelegíveis. A requerida não anexou extrato de utilização ou 

qualquer documento capaz de comprovar os débitos cobrados. Restando 

caracterizada a falha e a abusividade na prestação de seus serviços. No 

tocante aos danos morais, não há olvidar que, como vem decidindo 

nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a 

irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de indenização 

por dano moral. No entanto, em se tratando de negativação indevida, 

dúvida não há que há violação a bem jurídico passível de indenização, 

prescindindo a efetiva comprovação da materialização do dano. Além do 

mais, é sempre útil repetir que a responsabilidade que incide sobre o 

produtor ou o fornecedor de bens de consumo é objetiva e configura-se 

independentemente da caracterização da culpa, sendo suficiente o ato 

ilícito, o nexo de causalidade e o dano, que como já dito, é, neste caso, 

presumido. Tal responsabilidade está, ainda, fundamentada na teoria do 

risco do empreendimento, pois aquele que tem o bônus deve arcar com os 

riscos e ônus de sua atividade. Nessa senda, tem manifestado as Turmas 

Recursais: RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE TELEFONIA. 

CANCELAMENTO DE LINHA TELEFÔNICA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. 

DANO MORAL. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. I – A inclusão do nome do 

consumidor em cadastro de restrição ao crédito resulta em ofensa à 

imagem e reputação, causando desconforto moral apto a ensejar 

compensação pecuniária, sendo dispensável a prova do prejuízo. II – O 

valor da compensação por danos morais deve ser informado por critérios 

de proporcionalidade e razoabilidade, observando-se as condições 

econômicas das partes envolvidas, a natureza, a extensão do dano, o 

caráter punitivo da medida e o não enriquecimento sem causa da parte 

ofendida. III - O termo inicial dos juros de mora incidentes sobre os danos 

morais decorrentes da relação contratual é a data da citação. IV – 

Negou-se provimento ao recurso do autor. Deu-se parcial provimento ao 

recurso da ré.(TJ-DF - APC: 20130110862516, Relator: JOSÉ DIVINO DE 

OLIVEIRA, Data de Julgamento: 07/10/2015, 6ª Turma Cível, Data de 

Publicação: Publicado no DJE : 13/10/2015 . Pág.: 268); NEGATIVAÇÃO 

INDEVIDA. TELEFONIA. DANOS MORAIS IN RE IPSA. QUANTUM 

INDENIZATÓRIO MAJORADO PARA SE ADEQUAR AOS PARÂMETROS DA 

TURMA. SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE. RECURSO PROVIDO. 

(Recurso Cível Nº 71004473393, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Julgado em 12/07/2013)

(TJ-RS - Recurso Cível: 71004473393 RS, Relator: Carlos Eduardo 

Richinitti, Data de Julgamento: 12/07/2013, Terceira Turma Recursal Cível, 

Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 15/07/2013); De tal modo, 

caracterizados o ato ofensivo, o dano e o nexo de causalidade, a 

reparação do dano moral é impositiva, na forma do art. 5º, V e X, da 

Constituição da República, do art. 6º, VI, do CDC e do art. 186 do CC. 

Entendo que o dissabor experimentado ultrapassou os limites do mero 

aborrecimento, caracterizando, portanto, a lesão à sua dignidade. O dano 

moral resta configurado e deve ser reparado. Adota-se, no caso, a Teoria 

do Risco do Empreendimento de modo que a responsabilidade se faça 

destituída da verificação de culpa - aquele que tem o bônus deve arcar 

com os riscos e ônus de sua atividade e, assim, sua responsabilidade 

somente pode ser afastada caso demonstrada uma das excludentes do 

nexo, o que não ocorreu no caso. No tocante ao valor da indenização, 

compete ao juiz se orientar pela denominada lógica do razoável e fixar o 

valor da indenização de acordo com o grau de reprovabilidade da conduta 

ilícita, com as condições econômicas do causador do dano e do ofendido, 

em quantitativo consentâneo com a natureza e intensidade da humilhação, 

da tristeza e do constrangimento sofridos, de modo a produzir eficácia 

pedagógica, inibir novas condutas idênticas da parte ofensora, e 

representar compensação à parte ofendida, sem, contudo, implicar em 

indevido enriquecimento. Verifica-se que a parte autora foi impedida de 

adquirir produtos a prazo no comércio local, em razão da negativação 

realizada pela requerida, situação humilhante para qualquer cidadão que 

preza pelo bom nome. Contudo, a mesma anexou comprovante da 

tentativa de solução administrativa (diversos protocolos). Desta feita, 

considerando as situações acima mencionada, entendo que o valor a título 

de danos morais deve ser fixado no montante de R$ 8.000,00 (oito mil 

reais), valor condizente com os prejuízos sofridos e ainda incapaz de 

gerar o enriquecimento indevido. No que se refere ao pedido contraposto, 

entendendo que o mesmo deve ser julgado improcedente, haja vista, que a 

requerida não anexou documentos capazes de comprovar a efetiva 

contratação pela parte autora. Deixo de condenar a parte autora em 

litigância de má-fé, pois não se configuraram nenhuma das hipóteses 

previstas no art. 80 do CPC. Pelo exposto, RESOLVO O MÉRITO, com 

fulcro no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil e JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão formulada na inicial, par: - 

DETERMINAR QUE SEJA EXCLUÍDO o nome da parte autora do 

registro/banco de inadimplentes, relacionado ao débito objeto da presente 

ação, fazendo-o através da expedição de ofício diretamente ao banco de 

dados. - DECLARAR A INEXISTÊNCIA do débito discutido nos autos, 

devendo a reclamada abster-se de exigi-lo/cobrá-lo por qualquer meio, a 

partir do trânsito em julgado, sob pena de multa cominatória/astreinte 

equivalente ao TRIPLO do importe que exigir em desacordo; - CONDENAR 

a reclamada indenizar o reclamante, a título de dano moral/imaterial, no 

valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigido monetariamente a partir da 

leitura/intimação da sentença – Enunciado n. 362 da Súmula do STJ -, com 

base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 

-, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 

406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário 

Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro 

de Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça Federal, a partir do evento 

danoso/data da inscrição – responsabilidade extracontratual – Enunciado 

n. 54 da Súmula do STJ e CC/02, art. 398. - Julgo improcedente o pedido 

de condenação em litigância de má fé, bem como o pedido contraposto; 

Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários advocatícios - Lei 
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n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Fica a parte sucumbente, desde já, ciente de 

que o não pagamento do valor da condenação no prazo de 15 (quinze) 

dias, a contar do trânsito em julgado da sentença, apresentação de 

memória discriminada do débito e intimação para isso, acarretará a 

incidência da multa de 10% (dez por cento) sobre tal valor – art. 52, caput, 

da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do CPC/NCPC, art. 523 e §§. Após o trânsito 

em julgado, certifique. Decorrido o prazo recursal e cumprido o julgado, 

arquive com as baixas e anotações de estilo. Do contrário, na ausência do 

cumprimento, após solicitação do interessado – art. 52, inciso IV, da Lei n. 

9.099/1995 -, prossiga com a execução na forma disposta pela Lei dos 

Juizados Especiais – art. 52 e ss. - e Código de Processo Civil – art. 475-I 

e ss./Novo Código de Processo Civil – art. 513 e ss.. Nada requerido no 

prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem 

prejuízo de seu desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. À submissão do(a) Juiz(a) de Direito para fins do disposto no 

artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

_____________________ Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) 

da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi 

aprovado e já disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que 

passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 

40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. 

Araputanga-MT, 10 de dezembro de 2018. (assinado digitalmente) Renato 

J. de A. C. Filho Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000112-25.2018.8.11.0038 REQUERENTE: ELIAS SOARES DA CRUZ 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. PROJETO DE SENTENÇA Visto e 

bem examinado. Dispensado o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. 

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZATÓRIA DE RESTITUIÇÃO DE BEM C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por ELIAS SOARES DA 

CRUZ em face de BANCO BRADESCO S.A. As sentenças nos Juizados 

Especiais obedecerão aos limites traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei 

nº 9.099/95, c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC e Enunciados 

nº161 e 162 do FONAJE. Fundamento e decido. Inexistindo preliminares, 

passo a análise do mérito. Pleiteia a reclamante indenização por danos 

morais, ao argumento que é cliente da instituição financeira reclamada e, 

apesar do adimplemento de débito pretérito, teve seu nome mantido 

cadastros restritivos de crédito/banco de dados - Sistema de Informações 

de Crédito do Banco Central – SCR, assim como não foi o contato 

extrajudicial suficiente para a sanatória. A parte reclamada contestou o 

pedido, alegando que o Sistema de Informações de Crédito do Banco 

Central (SCR) não se trata de medida restritiva de crédito, mas mero 

informativo nos registros do BACEN, não havendo que falar em dano 

moral. Após análise percuciente dos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste à parte autora. Afirma o 

reclamante o adimplemento integral de débito pretérito, contudo seu nome 

permaneceu no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central – 

SCR, que segundo informações do Banco Central é “um instrumento de 

registro e consulta de informações sobre as operações de crédito, avais e 

fianças prestados e limites de crédito concedidos por instituições 

financeiras a pessoas físicas e jurídicas no país. Foi criado pelo Conselho 

Monetário Nacional e é administrado pelo Banco Central do Brasil, a quem 

cumpre armazenar as informações encaminhadas e também disciplinar o 

processo de correção e atualização da base de dados pelas instituições 

financeiras participantes”. Ademais, esclarece que, “As instituições 

financeiras são responsáveis pelo encaminhamento sistemático de dados 

sobre as operações de crédito. Cumpre a elas também corrigir ou excluir 

as informações imprecisas. Eventuais questionamentos judiciais devem 

ser encaminhados diretamente à instituição financeira que informou os 

d a d o s  s o b r e  a  o p e r a ç ã o ” .  D i s p o n í v e l  e m 

https://www.bcb.gov.br/fis/crc/port/introducao.asp. Destarte, conquanto 

tenha a reclamada alegado que não praticou ilícito ensejador de reparação 

por danos morais, não apresentou qualquer documento apto a justificar a 

manutenção da negativação. Restando caracterizada a falha e a 

abusividade na prestação de seus serviços. Assim, não comprovada à 

legitimidade da cobrança, a declaração da inexistência do débito oriundo 

da negativação indevida, e a reparação pelos danos suportados é medida 

que se impõe. No tocante aos danos morais, não há olvidar que, como vem 

decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou 

a irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de 

indenização por dano moral. No entanto, em se tratando de negativação 

indevida, dúvida não há que há violação a bem jurídico passível de 

indenização, prescindindo a efetiva comprovação da materialização do 

dano. Nesse sentido é a jurisprudência do STJ: “A inscrição no Sisbacen é 

semelhante àquelas realizadas nos cadastros restritivos, porquanto 

inviabiliza a concessão de crédito ao consumidor”. (AgRg no AREsp 

652.943/MT, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 15/09/2015, DJe 30/09/2015). Além do mais, é sempre útil 

repetir que a responsabilidade que incide sobre o produtor ou o 

fornecedor de bens de consumo é objetiva e configura-se 

independentemente da caracterização da culpa, sendo suficiente o ato 

ilícito, o nexo de causalidade e o dano, que como já dito, é, neste caso, 

presumido. Tal responsabilidade está, ainda, fundamentada na teoria do 

risco do empreendimento, pois aquele que tem o bônus deve arcar com os 

riscos e ônus de sua atividade. Nessa senda, tem manifestado as Turmas 

Recursais: RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE TELEFONIA. 

CANCELAMENTO DE LINHA TELEFÔNICA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. 

DANO MORAL. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. I – A inclusão do nome do 

consumidor em cadastro de restrição ao crédito resulta em ofensa à 

imagem e reputação, causando desconforto moral apto a ensejar 

compensação pecuniária, sendo dispensável a prova do prejuízo. II – O 

valor da compensação por danos morais deve ser informado por critérios 

de proporcionalidade e razoabilidade, observando-se as condições 

econômicas das partes envolvidas, a natureza, a extensão do dano, o 

caráter punitivo da medida e o não enriquecimento sem causa da parte 

ofendida. III - O termo inicial dos juros de mora incidentes sobre os danos 

morais decorrentes da relação contratual é a data da citação. IV – 

Negou-se provimento ao recurso do autor. Deu-se parcial provimento ao 

recurso da ré.(TJ-DF - APC: 20130110862516, Relator: JOSÉ DIVINO DE 

OLIVEIRA, Data de Julgamento: 07/10/2015, 6ª Turma Cível, Data de 

Publicação: Publicado no DJE : 13/10/2015 . Pág.: 268); NEGATIVAÇÃO 

INDEVIDA. TELEFONIA. DANOS MORAIS IN RE IPSA. QUANTUM 

INDENIZATÓRIO MAJORADO PARA SE ADEQUAR AOS PARÂMETROS DA 

TURMA. SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE. RECURSO PROVIDO. 

(Recurso Cível Nº 71004473393, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Julgado em 12/07/2013)

(TJ-RS - Recurso Cível: 71004473393 RS, Relator: Carlos Eduardo 

Richinitti, Data de Julgamento: 12/07/2013, Terceira Turma Recursal Cível, 

Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 15/07/2013); De tal modo, 

caracterizados o ato ofensivo, o dano e o nexo de causalidade, a 

reparação do dano moral é impositiva, na forma do art. 5º, V e X, da 

Constituição da República, do art. 6º, VI, do CDC e do art. 186 do CC. No 

tocante ao valor da indenização, compete ao juiz se orientar pela 

denominada lógica do razoável e fixar o valor da indenização de acordo 

com o grau de reprovabilidade da conduta ilícita, com as condições 

econômicas do causador do dano e do ofendido, em quantitativo 

consentâneo com a natureza e intensidade da humilhação, da tristeza e do 

constrangimento sofridos, de modo a produzir eficácia pedagógica, inibir 

novas condutas idênticas da parte ofensora, e representar compensação 

à parte ofendida, sem, contudo, implicar em indevido enriquecimento. 

Verifica-se que a parte autora foi impedida de adquirir produtos a prazo no 

comércio local, em razão da negativação realizada pela requerida, 

situação humilhante para qualquer cidadão que preza pelo bom nome. 
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Contudo, o mesmo deixou de anexar comprovante da tentativa de solução 

administrativa, como protocolos ou reclamação junto ao PROCON, 

providencia que poderia ter sido adotada pelo mesmo quando da 

descoberta da negativação, a fim de diminuir o tempo de dano. Desta feita, 

considerando as situações acima mencionada, entendo que o valor a título 

de danos morais deve ser fixado no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais), valor condizente com os prejuízos sofridos e ainda incapaz de 

gerar o enriquecimento indevido. Pelo exposto, RESOLVO O MÉRITO, com 

fulcro no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil e JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão formulada na inicial, par: - 

DETERMINAR QUE SEJA EXCLUÍDO o nome da parte autora do 

registro/banco de inadimplentes, relacionado ao débito objeto da presente 

ação, fazendo-o através da expedição de ofício diretamente ao banco de 

dados indicado. - DECLARAR A INEXISTÊNCIA do débito discutido nos 

autos, devendo a reclamada abster-se de exigi-lo/cobrá-lo por qualquer 

meio, a partir do trânsito em julgado, sob pena de multa 

cominatória/astreinte equivalente ao TRIPLO do importe que exigir em 

desacordo; - CONDENAR a reclamada indenizar o reclamante, a título de 

dano moral/imaterial, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido 

monetariamente a partir da leitura/intimação da sentença – Enunciado n. 

362 da Súmula do STJ -, com base no Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, 

do art. 161, do Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de 

Direito Civil promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do Conselho da 

Justiça Federal, a partir do evento danoso/data da inscrição – 

responsabilidade extracontratual – Enunciado n. 54 da Súmula do STJ e 

CC/02, art. 398. Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários 

advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Fica a parte sucumbente, 

desde já, ciente de que o não pagamento do valor da condenação no 

prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito em julgado da sentença, 

apresentação de memória discriminada do débito e intimação para isso, 

acarretará a incidência da multa de 10% (dez por cento) sobre tal valor – 

art. 52, caput, da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do CPC/NCPC, art. 523 e §§. 

Após o trânsito em julgado, certifique. Decorrido o prazo recursal e 

cumprido o julgado, arquive com as baixas e anotações de estilo. Do 

contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do interessado – 

art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/1995 -, prossiga com a execução na 

forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e ss. - e Código 

de Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de Processo Civil – art. 

513 e ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em 

julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu desarquivamento a 

pedido da parte – CNGC, art. 1.006. Prescindível o Registro no caso – 

CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de 

sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado 

de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. À submissão do(a) 

Juiz(a) de Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Aisi 

Anne Lima Tiago Juíza Leiga _____________________ Visto e bem 

examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 

-, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE 

SENTENÇA nos autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela 

qual HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de 

SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da 

intimação. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica 

dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que 

estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 10 de dezembro de 2018. 

(assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000112-25.2018.8.11.0038 REQUERENTE: ELIAS SOARES DA CRUZ 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. PROJETO DE SENTENÇA Visto e 

bem examinado. Dispensado o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. 

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZATÓRIA DE RESTITUIÇÃO DE BEM C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por ELIAS SOARES DA 

CRUZ em face de BANCO BRADESCO S.A. As sentenças nos Juizados 

Especiais obedecerão aos limites traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei 

nº 9.099/95, c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC e Enunciados 

nº161 e 162 do FONAJE. Fundamento e decido. Inexistindo preliminares, 

passo a análise do mérito. Pleiteia a reclamante indenização por danos 

morais, ao argumento que é cliente da instituição financeira reclamada e, 

apesar do adimplemento de débito pretérito, teve seu nome mantido 

cadastros restritivos de crédito/banco de dados - Sistema de Informações 

de Crédito do Banco Central – SCR, assim como não foi o contato 

extrajudicial suficiente para a sanatória. A parte reclamada contestou o 

pedido, alegando que o Sistema de Informações de Crédito do Banco 

Central (SCR) não se trata de medida restritiva de crédito, mas mero 

informativo nos registros do BACEN, não havendo que falar em dano 

moral. Após análise percuciente dos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste à parte autora. Afirma o 

reclamante o adimplemento integral de débito pretérito, contudo seu nome 

permaneceu no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central – 

SCR, que segundo informações do Banco Central é “um instrumento de 

registro e consulta de informações sobre as operações de crédito, avais e 

fianças prestados e limites de crédito concedidos por instituições 

financeiras a pessoas físicas e jurídicas no país. Foi criado pelo Conselho 

Monetário Nacional e é administrado pelo Banco Central do Brasil, a quem 

cumpre armazenar as informações encaminhadas e também disciplinar o 

processo de correção e atualização da base de dados pelas instituições 

financeiras participantes”. Ademais, esclarece que, “As instituições 

financeiras são responsáveis pelo encaminhamento sistemático de dados 

sobre as operações de crédito. Cumpre a elas também corrigir ou excluir 

as informações imprecisas. Eventuais questionamentos judiciais devem 

ser encaminhados diretamente à instituição financeira que informou os 

d a d o s  s o b r e  a  o p e r a ç ã o ” .  D i s p o n í v e l  e m 

https://www.bcb.gov.br/fis/crc/port/introducao.asp. Destarte, conquanto 

tenha a reclamada alegado que não praticou ilícito ensejador de reparação 

por danos morais, não apresentou qualquer documento apto a justificar a 

manutenção da negativação. Restando caracterizada a falha e a 

abusividade na prestação de seus serviços. Assim, não comprovada à 

legitimidade da cobrança, a declaração da inexistência do débito oriundo 

da negativação indevida, e a reparação pelos danos suportados é medida 

que se impõe. No tocante aos danos morais, não há olvidar que, como vem 

decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou 

a irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de 

indenização por dano moral. No entanto, em se tratando de negativação 

indevida, dúvida não há que há violação a bem jurídico passível de 

indenização, prescindindo a efetiva comprovação da materialização do 

dano. Nesse sentido é a jurisprudência do STJ: “A inscrição no Sisbacen é 

semelhante àquelas realizadas nos cadastros restritivos, porquanto 

inviabiliza a concessão de crédito ao consumidor”. (AgRg no AREsp 

652.943/MT, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 15/09/2015, DJe 30/09/2015). Além do mais, é sempre útil 

repetir que a responsabilidade que incide sobre o produtor ou o 

fornecedor de bens de consumo é objetiva e configura-se 

independentemente da caracterização da culpa, sendo suficiente o ato 

ilícito, o nexo de causalidade e o dano, que como já dito, é, neste caso, 

presumido. Tal responsabilidade está, ainda, fundamentada na teoria do 

risco do empreendimento, pois aquele que tem o bônus deve arcar com os 

riscos e ônus de sua atividade. Nessa senda, tem manifestado as Turmas 

Recursais: RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE TELEFONIA. 

CANCELAMENTO DE LINHA TELEFÔNICA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. 

DANO MORAL. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. I – A inclusão do nome do 

consumidor em cadastro de restrição ao crédito resulta em ofensa à 

imagem e reputação, causando desconforto moral apto a ensejar 

compensação pecuniária, sendo dispensável a prova do prejuízo. II – O 

valor da compensação por danos morais deve ser informado por critérios 

de proporcionalidade e razoabilidade, observando-se as condições 

econômicas das partes envolvidas, a natureza, a extensão do dano, o 

caráter punitivo da medida e o não enriquecimento sem causa da parte 
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ofendida. III - O termo inicial dos juros de mora incidentes sobre os danos 

morais decorrentes da relação contratual é a data da citação. IV – 

Negou-se provimento ao recurso do autor. Deu-se parcial provimento ao 

recurso da ré.(TJ-DF - APC: 20130110862516, Relator: JOSÉ DIVINO DE 

OLIVEIRA, Data de Julgamento: 07/10/2015, 6ª Turma Cível, Data de 

Publicação: Publicado no DJE : 13/10/2015 . Pág.: 268); NEGATIVAÇÃO 

INDEVIDA. TELEFONIA. DANOS MORAIS IN RE IPSA. QUANTUM 

INDENIZATÓRIO MAJORADO PARA SE ADEQUAR AOS PARÂMETROS DA 

TURMA. SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE. RECURSO PROVIDO. 

(Recurso Cível Nº 71004473393, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Julgado em 12/07/2013)

(TJ-RS - Recurso Cível: 71004473393 RS, Relator: Carlos Eduardo 

Richinitti, Data de Julgamento: 12/07/2013, Terceira Turma Recursal Cível, 

Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 15/07/2013); De tal modo, 

caracterizados o ato ofensivo, o dano e o nexo de causalidade, a 

reparação do dano moral é impositiva, na forma do art. 5º, V e X, da 

Constituição da República, do art. 6º, VI, do CDC e do art. 186 do CC. No 

tocante ao valor da indenização, compete ao juiz se orientar pela 

denominada lógica do razoável e fixar o valor da indenização de acordo 

com o grau de reprovabilidade da conduta ilícita, com as condições 

econômicas do causador do dano e do ofendido, em quantitativo 

consentâneo com a natureza e intensidade da humilhação, da tristeza e do 

constrangimento sofridos, de modo a produzir eficácia pedagógica, inibir 

novas condutas idênticas da parte ofensora, e representar compensação 

à parte ofendida, sem, contudo, implicar em indevido enriquecimento. 

Verifica-se que a parte autora foi impedida de adquirir produtos a prazo no 

comércio local, em razão da negativação realizada pela requerida, 

situação humilhante para qualquer cidadão que preza pelo bom nome. 

Contudo, o mesmo deixou de anexar comprovante da tentativa de solução 

administrativa, como protocolos ou reclamação junto ao PROCON, 

providencia que poderia ter sido adotada pelo mesmo quando da 

descoberta da negativação, a fim de diminuir o tempo de dano. Desta feita, 

considerando as situações acima mencionada, entendo que o valor a título 

de danos morais deve ser fixado no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais), valor condizente com os prejuízos sofridos e ainda incapaz de 

gerar o enriquecimento indevido. Pelo exposto, RESOLVO O MÉRITO, com 

fulcro no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil e JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão formulada na inicial, par: - 

DETERMINAR QUE SEJA EXCLUÍDO o nome da parte autora do 

registro/banco de inadimplentes, relacionado ao débito objeto da presente 

ação, fazendo-o através da expedição de ofício diretamente ao banco de 

dados indicado. - DECLARAR A INEXISTÊNCIA do débito discutido nos 

autos, devendo a reclamada abster-se de exigi-lo/cobrá-lo por qualquer 

meio, a partir do trânsito em julgado, sob pena de multa 

cominatória/astreinte equivalente ao TRIPLO do importe que exigir em 

desacordo; - CONDENAR a reclamada indenizar o reclamante, a título de 

dano moral/imaterial, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido 

monetariamente a partir da leitura/intimação da sentença – Enunciado n. 

362 da Súmula do STJ -, com base no Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, 

do art. 161, do Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de 

Direito Civil promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do Conselho da 

Justiça Federal, a partir do evento danoso/data da inscrição – 

responsabilidade extracontratual – Enunciado n. 54 da Súmula do STJ e 

CC/02, art. 398. Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários 

advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Fica a parte sucumbente, 

desde já, ciente de que o não pagamento do valor da condenação no 

prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito em julgado da sentença, 

apresentação de memória discriminada do débito e intimação para isso, 

acarretará a incidência da multa de 10% (dez por cento) sobre tal valor – 

art. 52, caput, da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do CPC/NCPC, art. 523 e §§. 

Após o trânsito em julgado, certifique. Decorrido o prazo recursal e 

cumprido o julgado, arquive com as baixas e anotações de estilo. Do 

contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do interessado – 

art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/1995 -, prossiga com a execução na 

forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e ss. - e Código 

de Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de Processo Civil – art. 

513 e ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em 

julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu desarquivamento a 

pedido da parte – CNGC, art. 1.006. Prescindível o Registro no caso – 

CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de 

sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado 

de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. À submissão do(a) 

Juiz(a) de Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Aisi 

Anne Lima Tiago Juíza Leiga _____________________ Visto e bem 

examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 

-, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE 

SENTENÇA nos autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela 

qual HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de 

SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da 

intimação. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica 

dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que 

estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 10 de dezembro de 2018. 

(assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000208-74.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINA SELMA DE JESUS GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALICE BERNADETE PARRA MERINO OAB - MT0012669A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000208-74.2017.8.11.0038 REQUERENTE: DIVINA SELMA DE JESUS 

GONCALVES REQUERIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A 

PROJETO DE SENTENÇA Visto e bem examinado. Dispensado o relatório – 

Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZATÓRIA 

proposta por DIVINA SELMA DE JESUS GONCALVES em face de BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A. As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 

9.099/95, c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC e Enunciados nº161 

e 162 do FONAJE. Fundamento e decido. No caso, não havendo vício que 

possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado, posto que, as provas dos autos 

são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável 

dilação probatória. Passo a análise do mérito. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão não assiste 

à parte autora. A inteligência do artigo 6º da Lei nº. 9.099/95, nos mostra 

que “O juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e 

equânime, atendendo aos fins sociais da Lei e às exigências do bem 

comum.” Isso demonstra que o Juiz, poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade como forma de buscar a solução mais justa 

para o caso, permitindo uma discricionariedade, amparada na Lei. 

Destaco, nas relações contratuais, especialmente nas de consumo, vigora 

o princípio da boa-fé objetiva, que é uma cláusula geral implícita em todos 

os contratos, e deve ser cumprida desde as tratativas, fase 

pré-contratual, até após a execução do contrato, e que exige lealdade dos 

contratantes, principalmente no que se refere aos deveres anexos do 

contrato. O acervo probatório existente nos autos é apto a corroborar as 

alegações aduzidas pelas defesas, tenho que a ré demonstrou de forma 

satisfatória a legitimidade dos débitos que ensejaram a inclusão do nome 

da parte autora nos órgãos restritivos de crédito. A Requerente nega 

existência de débito junto a parte Requerida, todavia, está anexou nos 

autos, respectivamente no id nº 15509246, contrato de empréstimo 

pessoal, assinado pela autora, com vencimento da primeira parcela para o 

dia 13/11/2012 e última parcela a ser paga em 13/10/2017 por meio de 

desconto em folha, não tendo a autora comprovado que fora debitado o 

valor de seu salário. Pela simples análise da documentação carreada aos 

autos pela parte Requerida, no id acima; com a documentação juntada aos 

autos pela parte Requerente, verifica-se a nítida semelhança entre as 

assinaturas. Tal semelhança é até melhor ilustrada na comparação das 

assinaturas efetuada pela parte Requerente respectivamente anexa ao id 

nº 9095471. Apesar dos argumentos expostos pela parte Requerente em 

suas manifestações processuais restou devidamente comprovado nos 

autos a existência de vínculo jurídico entre os litigantes, bem como a 

origem das inscrições contestadas. In casu, ainda tem-se que, de acordo 
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com as provas produzidas pela parte Reclamada, a parte Autora alterou a 

verdade dos fatos para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, 

buscando ainda obter vantagem indevida com a condenação da 

demandada em danos morais. Pela vasta documentação carreada às três 

contestações é visível que a parte Requerente pactuou relação jurídica 

com a parte Requerida. Havendo prova da relação jurídica será lícita sua 

inscrição em cadastro de inadimplentes. Em que pese às argumentações 

do reclamante, não vislumbro qualquer conduta ilícita praticada pela parte 

demandada, mas, sim, exercício regular de um direito ante a existência de 

relação jurídica entre as partes regularmente pactuada conforme se extrai 

dos documentos acostados pela parte reclamada, inexistindo, portanto, 

qualquer dever de reparação. Nessa senda tem decidido as Turmas 

recursais: APELAÇÃO CÍVEL - DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DEBITO C/C DANO MORAL - ALEGAÇÃO DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA 

-COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DÉBITO - NEGATIVAÇÃO DEVIDA - DANO 

MORAL NÃO CONFIGURADO. - Uma vez comprovada a existência de 

relação jurídica entre as partes bem como o debito motivador da 

negativação e tal fato não sendo impugnado de forma especifica pelo 

autor, é de se reconhecer exercício regular do direito de cobrança e 

devida a negativação em órgãos de proteção ao crédito.(TJ-MG - AC: 

10707130273196001 MG, Relator: Alexandre Santiago, Data de 

Julgamento: 18/03/2015, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 24/03/2015) COMPRA E VENDA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE PROVAR OS FATOS ALEGADOS 

NA INICIAL – INADIMPLEMENTO DA CONSUMIDORA – NEGATIVAÇÃO 

DEVIDA JUNTO AOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, 

EFETUADA EM EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – SENTENÇA MANTIDA. 

-Recurso desprovido.(TJ-SP - APL: 10274215720148260001 SP 

1027421-57.2014.8.26.0001, Relator: Edgard Rosa, Data de Julgamento: 

03/09/2015, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

03/09/2015). Não havendo como prosperar a tese autoral, como já 

explicitado, de rigor é a improcedência da pretensão inicial. Deixo de 

condenar a parte autora em litigância de má-fé, pois não se configuraram 

nenhuma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC. Isso posto, 

RESOLVO O MÉRITO e JULGO IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na 

inicial. - JULGO IMPROCEDENTE o pedido de condenação em litigância de 

má fé; Nada requerido no prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em julgado, 

ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu desarquivamento a pedido da 

parte – CNGC, art. 1.006. P. I. Cumpra. À submissão do(a) Juiz(a) de 

Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Aisi Anne 

Lima Tiago Juíza Leiga _____________________ Visto e bem examinado. 

Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que 

o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA 

nos autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela qual 

HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – 

Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. Araputanga-MT, 10 de dezembro de 2018. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000208-74.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINA SELMA DE JESUS GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALICE BERNADETE PARRA MERINO OAB - MT0012669A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000208-74.2017.8.11.0038 REQUERENTE: DIVINA SELMA DE JESUS 

GONCALVES REQUERIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A 

PROJETO DE SENTENÇA Visto e bem examinado. Dispensado o relatório – 

Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZATÓRIA 

proposta por DIVINA SELMA DE JESUS GONCALVES em face de BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A. As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 

9.099/95, c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC e Enunciados nº161 

e 162 do FONAJE. Fundamento e decido. No caso, não havendo vício que 

possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado, posto que, as provas dos autos 

são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável 

dilação probatória. Passo a análise do mérito. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão não assiste 

à parte autora. A inteligência do artigo 6º da Lei nº. 9.099/95, nos mostra 

que “O juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e 

equânime, atendendo aos fins sociais da Lei e às exigências do bem 

comum.” Isso demonstra que o Juiz, poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade como forma de buscar a solução mais justa 

para o caso, permitindo uma discricionariedade, amparada na Lei. 

Destaco, nas relações contratuais, especialmente nas de consumo, vigora 

o princípio da boa-fé objetiva, que é uma cláusula geral implícita em todos 

os contratos, e deve ser cumprida desde as tratativas, fase 

pré-contratual, até após a execução do contrato, e que exige lealdade dos 

contratantes, principalmente no que se refere aos deveres anexos do 

contrato. O acervo probatório existente nos autos é apto a corroborar as 

alegações aduzidas pelas defesas, tenho que a ré demonstrou de forma 

satisfatória a legitimidade dos débitos que ensejaram a inclusão do nome 

da parte autora nos órgãos restritivos de crédito. A Requerente nega 

existência de débito junto a parte Requerida, todavia, está anexou nos 

autos, respectivamente no id nº 15509246, contrato de empréstimo 

pessoal, assinado pela autora, com vencimento da primeira parcela para o 

dia 13/11/2012 e última parcela a ser paga em 13/10/2017 por meio de 

desconto em folha, não tendo a autora comprovado que fora debitado o 

valor de seu salário. Pela simples análise da documentação carreada aos 

autos pela parte Requerida, no id acima; com a documentação juntada aos 

autos pela parte Requerente, verifica-se a nítida semelhança entre as 

assinaturas. Tal semelhança é até melhor ilustrada na comparação das 

assinaturas efetuada pela parte Requerente respectivamente anexa ao id 

nº 9095471. Apesar dos argumentos expostos pela parte Requerente em 

suas manifestações processuais restou devidamente comprovado nos 

autos a existência de vínculo jurídico entre os litigantes, bem como a 

origem das inscrições contestadas. In casu, ainda tem-se que, de acordo 

com as provas produzidas pela parte Reclamada, a parte Autora alterou a 

verdade dos fatos para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, 

buscando ainda obter vantagem indevida com a condenação da 

demandada em danos morais. Pela vasta documentação carreada às três 

contestações é visível que a parte Requerente pactuou relação jurídica 

com a parte Requerida. Havendo prova da relação jurídica será lícita sua 

inscrição em cadastro de inadimplentes. Em que pese às argumentações 

do reclamante, não vislumbro qualquer conduta ilícita praticada pela parte 

demandada, mas, sim, exercício regular de um direito ante a existência de 

relação jurídica entre as partes regularmente pactuada conforme se extrai 

dos documentos acostados pela parte reclamada, inexistindo, portanto, 

qualquer dever de reparação. Nessa senda tem decidido as Turmas 

recursais: APELAÇÃO CÍVEL - DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DEBITO C/C DANO MORAL - ALEGAÇÃO DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA 

-COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DÉBITO - NEGATIVAÇÃO DEVIDA - DANO 

MORAL NÃO CONFIGURADO. - Uma vez comprovada a existência de 

relação jurídica entre as partes bem como o debito motivador da 

negativação e tal fato não sendo impugnado de forma especifica pelo 

autor, é de se reconhecer exercício regular do direito de cobrança e 

devida a negativação em órgãos de proteção ao crédito.(TJ-MG - AC: 

10707130273196001 MG, Relator: Alexandre Santiago, Data de 

Julgamento: 18/03/2015, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 24/03/2015) COMPRA E VENDA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE PROVAR OS FATOS ALEGADOS 

NA INICIAL – INADIMPLEMENTO DA CONSUMIDORA – NEGATIVAÇÃO 

DEVIDA JUNTO AOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, 

EFETUADA EM EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – SENTENÇA MANTIDA. 

-Recurso desprovido.(TJ-SP - APL: 10274215720148260001 SP 

1027421-57.2014.8.26.0001, Relator: Edgard Rosa, Data de Julgamento: 

03/09/2015, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

03/09/2015). Não havendo como prosperar a tese autoral, como já 

explicitado, de rigor é a improcedência da pretensão inicial. Deixo de 

condenar a parte autora em litigância de má-fé, pois não se configuraram 
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nenhuma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC. Isso posto, 

RESOLVO O MÉRITO e JULGO IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na 

inicial. - JULGO IMPROCEDENTE o pedido de condenação em litigância de 

má fé; Nada requerido no prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em julgado, 

ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu desarquivamento a pedido da 

parte – CNGC, art. 1.006. P. I. Cumpra. À submissão do(a) Juiz(a) de 

Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Aisi Anne 

Lima Tiago Juíza Leiga _____________________ Visto e bem examinado. 

Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que 

o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA 

nos autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela qual 

HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – 

Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. Araputanga-MT, 10 de dezembro de 2018. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000357-70.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

MARQUES VALDO DOS SANTOS SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000357-70.2017.8.11.0038 REQUERENTE: MARQUES VALDO DOS 

SANTOS SOUZA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. PROJETO DE 

SENTENÇA Visto e bem examinado. Dispensado o relatório – Lei n. 

9.099/1995, art. 38, caput. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZATÓRIA DE 

RESTITUIÇÃO DE BEM C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta 

por MARQUES VALDO DOS SANTOS em face de BANCO BRADESCO 

S.A. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites 

traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 9.099/95, c.c artigo 1.046, 

parágrafos 2º e 4º do CPC e Enunciados nº161 e 162 do FONAJE. 

Fundamento e decido. Existindo preliminares, passo ao julgamento. Afasto 

a preliminar de ausência de interesse processual, e ainda ausência de 

pretensão resistida, já que não há dúvida que a parte autora tem direito a 

vir a juízo pleitear aquilo que entende devido e ser de direito (art. 5º, 

incisos II e XXXV, CRFB/88), bem como dada a resistência à pretensão e a 

adequação da via eleita. Este se traduz pela não espontaneidade da parte 

adversa em aceitar a pretensão autoral, aliada à necessidade do 

provimento jurisdicional para solução do litígio - composto do binômio 

necessidade/utilidade. Considerando-se que a parte adversa resistiu à 

pretensão deduzida pela parte Autora, e formou-se, em consequência, a 

lide, conclui-se então que está possui interesse processual. Passo a 

análise do mérito. Pleiteia a reclamante indenização por danos morais, ao 

argumento que seu nome foi inscrito no cadastro das entidades de 

proteção ao crédito, em razão de um débito que não reconhece. No 

documento acostado à inicial ficou demonstrada a negativação do nome 

do reclamante pela reclamada. A parte reclamada contestou o pedido, 

alegando que o dano moral só se configura com a resistência injustificada 

e comprovada da parte contra a pretensão deduzida, não havendo que 

falar em dano moral. Após análise percuciente dos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste à 

parte autora. Destarte, conquanto tenha a reclamada alegado que não 

praticou ilícito ensejador de reparação por danos morais, não apresentou 

qualquer documento apto a provar a existência do débito que motivou a 

negativação. O autor foi ouvido em audiência de instrução tendo informado 

que não possui conta junto ao banco requerido. Verifica-se que a 

requerida não anexou contrato, extrato bancário ou outro documento que 

comprove a existência de conta e débito em aberto presumindo-se, 

portanto, verdadeira a versão posta na inicial. Infere-se, portanto, que 

ocorreu a utilização indevida dos dados pessoais da reclamante para a 

referida contratação. A inserção do nome do reclamante nas entidades de 

proteção ao crédito é fato incontroverso. Restando caracterizada a falha 

e a abusividade na prestação de seus serviços. Assim, não comprovada 

à legitimidade da cobrança, a declaração da inexistência do débito oriundo 

da negativação indevida, e a reparação pelos danos suportados é medida 

que se impõe. No tocante aos danos morais, não há olvidar que, como vem 

decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou 

a irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de 

indenização por dano moral. No entanto, em se tratando de negativação 

indevida, dúvida não há que há violação a bem jurídico passível de 

indenização, prescindindo a efetiva comprovação da materialização do 

dano. Além do mais, é sempre útil repetir que a responsabilidade que 

incide sobre o produtor ou o fornecedor de bens de consumo é objetiva e 

configura-se independentemente da caracterização da culpa, sendo 

suficiente o ato ilícito, o nexo de causalidade e o dano, que como já dito, é, 

neste caso, presumido. Tal responsabilidade está, ainda, fundamentada na 

teoria do risco do empreendimento, pois aquele que tem o bônus deve 

arcar com os riscos e ônus de sua atividade. Nessa senda, tem 

manifestado as Turmas Recursais: RESPONSABILIDADE CIVIL. 

CONTRATO DE TELEFONIA. CANCELAMENTO DE LINHA TELEFÔNICA. 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. I – A 

inclusão do nome do consumidor em cadastro de restrição ao crédito 

resulta em ofensa à imagem e reputação, causando desconforto moral 

apto a ensejar compensação pecuniária, sendo dispensável a prova do 

prejuízo. II – O valor da compensação por danos morais deve ser 

informado por critérios de proporcionalidade e razoabilidade, 

observando-se as condições econômicas das partes envolvidas, a 

natureza, a extensão do dano, o caráter punitivo da medida e o não 

enriquecimento sem causa da parte ofendida. III - O termo inicial dos juros 

de mora incidentes sobre os danos morais decorrentes da relação 

contratual é a data da citação. IV – Negou-se provimento ao recurso do 

autor. Deu-se parcial provimento ao recurso da ré.(TJ-DF - APC: 

20130110862516, Relator: JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA, Data de 

Julgamento: 07/10/2015, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no 

DJE : 13/10/2015 . Pág.: 268); NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. TELEFONIA. 

DANOS MORAIS IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO 

PARA SE ADEQUAR AOS PARÂMETROS DA TURMA. SENTENÇA 

REFORMADA, EM PARTE. RECURSO PROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71004473393, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Carlos Eduardo Richinitti, Julgado em 12/07/2013)(TJ-RS - Recurso Cível: 

71004473393 RS, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Data de Julgamento: 

12/07/2013, Terceira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 15/07/2013); De tal modo, caracterizados o ato ofensivo, o 

dano e o nexo de causalidade, a reparação do dano moral é impositiva, na 

forma do art. 5º, V e X, da Constituição da República, do art. 6º, VI, do 

CDC e do art. 186 do CC. No tocante ao valor da indenização, compete ao 

juiz se orientar pela denominada lógica do razoável e fixar o valor da 

indenização de acordo com o grau de reprovabilidade da conduta ilícita, 

com as condições econômicas do causador do dano e do ofendido, em 

quantitativo consentâneo com a natureza e intensidade da humilhação, da 

tristeza e do constrangimento sofridos, de modo a produzir eficácia 

pedagógica, inibir novas condutas idênticas da parte ofensora, e 

representar compensação à parte ofendida, sem, contudo, implicar em 

indevido enriquecimento. Verifica-se que a parte autora foi impedida de 

adquirir produtos a prazo no comércio local, em razão da negativação 

realizada pela requerida, situação humilhante para qualquer cidadão que 

preza pelo bom nome. Contudo, o mesmo deixou de anexar comprovante 

da tentativa de solução administrativa, como protocolos ou reclamação 

junto ao PROCON, providencia que poderia ter sido adotada pelo mesmo 

quando da descoberta da negativação, a fim de diminuir o tempo de dano. 

Considerando as situações acima mencionada, entendo que o valor a título 

de danos morais deve ser fixado no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais), valor condizente com os prejuízos sofridos e ainda incapaz de 

gerar o enriquecimento indevido. Pelo exposto, RESOLVO O MÉRITO, com 

fulcro no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil e JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão formulada na inicial, par: - 

DETERMINAR QUE SEJA EXCLUÍDO o nome da parte autora do 

registro/banco de inadimplentes, relacionado ao débito objeto da presente 

ação, fazendo-o através da expedição de ofício diretamente ao banco de 

dados indicado. - DECLARAR A INEXISTÊNCIA do débito discutido nos 

autos, devendo a reclamada abster-se de exigi-lo/cobrá-lo por qualquer 

meio, a partir do trânsito em julgado, sob pena de multa 

cominatória/astreinte equivalente ao TRIPLO do importe que exigir em 
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desacordo; - CONDENAR a reclamada indenizar o reclamante, a título de 

dano moral/imaterial, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido 

monetariamente a partir da leitura/intimação da sentença – Enunciado n. 

362 da Súmula do STJ -, com base no Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, 

do art. 161, do Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de 

Direito Civil promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do Conselho da 

Justiça Federal, a partir do evento danoso/data da inscrição – 

responsabilidade extracontratual – Enunciado n. 54 da Súmula do STJ e 

CC/02, art. 398. Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários 

advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Fica a parte sucumbente, 

desde já, ciente de que o não pagamento do valor da condenação no 

prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito em julgado da sentença, 

apresentação de memória discriminada do débito e intimação para isso, 

acarretará a incidência da multa de 10% (dez por cento) sobre tal valor – 

art. 52, caput, da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do CPC/NCPC, art. 523 e §§. 

Após o trânsito em julgado, certifique. Decorrido o prazo recursal e 

cumprido o julgado, arquive com as baixas e anotações de estilo. Do 

contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do interessado – 

art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/1995 -, prossiga com a execução na 

forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e ss. - e Código 

de Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de Processo Civil – art. 

513 e ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em 

julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu desarquivamento a 

pedido da parte – CNGC, art. 1.006. Prescindível o Registro no caso – 

CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de 

sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado 

de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. À submissão do(a) 

Juiz(a) de Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Aisi 

Anne Lima Tiago Juíza Leiga ______________________ Visto e bem 

examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 

-, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE 

SENTENÇA nos autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela 

qual HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de 

SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da 

intimação. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica 

dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que 

estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 10 de dezembro de 2018. 

(assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000357-70.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

MARQUES VALDO DOS SANTOS SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000357-70.2017.8.11.0038 REQUERENTE: MARQUES VALDO DOS 

SANTOS SOUZA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. PROJETO DE 

SENTENÇA Visto e bem examinado. Dispensado o relatório – Lei n. 

9.099/1995, art. 38, caput. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZATÓRIA DE 

RESTITUIÇÃO DE BEM C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta 

por MARQUES VALDO DOS SANTOS em face de BANCO BRADESCO 

S.A. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites 

traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 9.099/95, c.c artigo 1.046, 

parágrafos 2º e 4º do CPC e Enunciados nº161 e 162 do FONAJE. 

Fundamento e decido. Existindo preliminares, passo ao julgamento. Afasto 

a preliminar de ausência de interesse processual, e ainda ausência de 

pretensão resistida, já que não há dúvida que a parte autora tem direito a 

vir a juízo pleitear aquilo que entende devido e ser de direito (art. 5º, 

incisos II e XXXV, CRFB/88), bem como dada a resistência à pretensão e a 

adequação da via eleita. Este se traduz pela não espontaneidade da parte 

adversa em aceitar a pretensão autoral, aliada à necessidade do 

provimento jurisdicional para solução do litígio - composto do binômio 

necessidade/utilidade. Considerando-se que a parte adversa resistiu à 

pretensão deduzida pela parte Autora, e formou-se, em consequência, a 

lide, conclui-se então que está possui interesse processual. Passo a 

análise do mérito. Pleiteia a reclamante indenização por danos morais, ao 

argumento que seu nome foi inscrito no cadastro das entidades de 

proteção ao crédito, em razão de um débito que não reconhece. No 

documento acostado à inicial ficou demonstrada a negativação do nome 

do reclamante pela reclamada. A parte reclamada contestou o pedido, 

alegando que o dano moral só se configura com a resistência injustificada 

e comprovada da parte contra a pretensão deduzida, não havendo que 

falar em dano moral. Após análise percuciente dos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste à 

parte autora. Destarte, conquanto tenha a reclamada alegado que não 

praticou ilícito ensejador de reparação por danos morais, não apresentou 

qualquer documento apto a provar a existência do débito que motivou a 

negativação. O autor foi ouvido em audiência de instrução tendo informado 

que não possui conta junto ao banco requerido. Verifica-se que a 

requerida não anexou contrato, extrato bancário ou outro documento que 

comprove a existência de conta e débito em aberto presumindo-se, 

portanto, verdadeira a versão posta na inicial. Infere-se, portanto, que 

ocorreu a utilização indevida dos dados pessoais da reclamante para a 

referida contratação. A inserção do nome do reclamante nas entidades de 

proteção ao crédito é fato incontroverso. Restando caracterizada a falha 

e a abusividade na prestação de seus serviços. Assim, não comprovada 

à legitimidade da cobrança, a declaração da inexistência do débito oriundo 

da negativação indevida, e a reparação pelos danos suportados é medida 

que se impõe. No tocante aos danos morais, não há olvidar que, como vem 

decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou 

a irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de 

indenização por dano moral. No entanto, em se tratando de negativação 

indevida, dúvida não há que há violação a bem jurídico passível de 

indenização, prescindindo a efetiva comprovação da materialização do 

dano. Além do mais, é sempre útil repetir que a responsabilidade que 

incide sobre o produtor ou o fornecedor de bens de consumo é objetiva e 

configura-se independentemente da caracterização da culpa, sendo 

suficiente o ato ilícito, o nexo de causalidade e o dano, que como já dito, é, 

neste caso, presumido. Tal responsabilidade está, ainda, fundamentada na 

teoria do risco do empreendimento, pois aquele que tem o bônus deve 

arcar com os riscos e ônus de sua atividade. Nessa senda, tem 

manifestado as Turmas Recursais: RESPONSABILIDADE CIVIL. 

CONTRATO DE TELEFONIA. CANCELAMENTO DE LINHA TELEFÔNICA. 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. I – A 

inclusão do nome do consumidor em cadastro de restrição ao crédito 

resulta em ofensa à imagem e reputação, causando desconforto moral 

apto a ensejar compensação pecuniária, sendo dispensável a prova do 

prejuízo. II – O valor da compensação por danos morais deve ser 

informado por critérios de proporcionalidade e razoabilidade, 

observando-se as condições econômicas das partes envolvidas, a 

natureza, a extensão do dano, o caráter punitivo da medida e o não 

enriquecimento sem causa da parte ofendida. III - O termo inicial dos juros 

de mora incidentes sobre os danos morais decorrentes da relação 

contratual é a data da citação. IV – Negou-se provimento ao recurso do 

autor. Deu-se parcial provimento ao recurso da ré.(TJ-DF - APC: 

20130110862516, Relator: JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA, Data de 

Julgamento: 07/10/2015, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no 

DJE : 13/10/2015 . Pág.: 268); NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. TELEFONIA. 

DANOS MORAIS IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO 

PARA SE ADEQUAR AOS PARÂMETROS DA TURMA. SENTENÇA 

REFORMADA, EM PARTE. RECURSO PROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71004473393, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Carlos Eduardo Richinitti, Julgado em 12/07/2013)(TJ-RS - Recurso Cível: 

71004473393 RS, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Data de Julgamento: 

12/07/2013, Terceira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 15/07/2013); De tal modo, caracterizados o ato ofensivo, o 

dano e o nexo de causalidade, a reparação do dano moral é impositiva, na 

forma do art. 5º, V e X, da Constituição da República, do art. 6º, VI, do 

CDC e do art. 186 do CC. No tocante ao valor da indenização, compete ao 

juiz se orientar pela denominada lógica do razoável e fixar o valor da 

indenização de acordo com o grau de reprovabilidade da conduta ilícita, 

com as condições econômicas do causador do dano e do ofendido, em 

quantitativo consentâneo com a natureza e intensidade da humilhação, da 
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tristeza e do constrangimento sofridos, de modo a produzir eficácia 

pedagógica, inibir novas condutas idênticas da parte ofensora, e 

representar compensação à parte ofendida, sem, contudo, implicar em 

indevido enriquecimento. Verifica-se que a parte autora foi impedida de 

adquirir produtos a prazo no comércio local, em razão da negativação 

realizada pela requerida, situação humilhante para qualquer cidadão que 

preza pelo bom nome. Contudo, o mesmo deixou de anexar comprovante 

da tentativa de solução administrativa, como protocolos ou reclamação 

junto ao PROCON, providencia que poderia ter sido adotada pelo mesmo 

quando da descoberta da negativação, a fim de diminuir o tempo de dano. 

Considerando as situações acima mencionada, entendo que o valor a título 

de danos morais deve ser fixado no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais), valor condizente com os prejuízos sofridos e ainda incapaz de 

gerar o enriquecimento indevido. Pelo exposto, RESOLVO O MÉRITO, com 

fulcro no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil e JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão formulada na inicial, par: - 

DETERMINAR QUE SEJA EXCLUÍDO o nome da parte autora do 

registro/banco de inadimplentes, relacionado ao débito objeto da presente 

ação, fazendo-o através da expedição de ofício diretamente ao banco de 

dados indicado. - DECLARAR A INEXISTÊNCIA do débito discutido nos 

autos, devendo a reclamada abster-se de exigi-lo/cobrá-lo por qualquer 

meio, a partir do trânsito em julgado, sob pena de multa 

cominatória/astreinte equivalente ao TRIPLO do importe que exigir em 

desacordo; - CONDENAR a reclamada indenizar o reclamante, a título de 

dano moral/imaterial, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido 

monetariamente a partir da leitura/intimação da sentença – Enunciado n. 

362 da Súmula do STJ -, com base no Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, 

do art. 161, do Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de 

Direito Civil promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do Conselho da 

Justiça Federal, a partir do evento danoso/data da inscrição – 

responsabilidade extracontratual – Enunciado n. 54 da Súmula do STJ e 

CC/02, art. 398. Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários 

advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Fica a parte sucumbente, 

desde já, ciente de que o não pagamento do valor da condenação no 

prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito em julgado da sentença, 

apresentação de memória discriminada do débito e intimação para isso, 

acarretará a incidência da multa de 10% (dez por cento) sobre tal valor – 

art. 52, caput, da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do CPC/NCPC, art. 523 e §§. 

Após o trânsito em julgado, certifique. Decorrido o prazo recursal e 

cumprido o julgado, arquive com as baixas e anotações de estilo. Do 

contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do interessado – 

art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/1995 -, prossiga com a execução na 

forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e ss. - e Código 

de Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de Processo Civil – art. 

513 e ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em 

julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu desarquivamento a 

pedido da parte – CNGC, art. 1.006. Prescindível o Registro no caso – 

CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de 

sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado 

de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. À submissão do(a) 

Juiz(a) de Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Aisi 

Anne Lima Tiago Juíza Leiga ______________________ Visto e bem 

examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 

-, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE 

SENTENÇA nos autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela 

qual HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de 

SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da 

intimação. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica 

dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que 

estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 10 de dezembro de 2018. 

(assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000118-32.2018.8.11.0038 REQUERENTE: JOAO GARCIA DIAS 

REQUERIDO: VIVO S.A. PROJETO DE SENTENÇA Visto e bem examinado. 

Dispensado o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trata-se de 

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA proposta por JOAO GARCIA 

DIAS em face de VIVO S.A. As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 

9.099/95, c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC e Enunciados nº161 

e 162 do FONAJE. Decido. Existindo preliminar suscitada. Enfrento-as. 

Indefiro a preliminar de ausência de documento imprescindível, haja vista 

que a presente lide não se trata de inscrição no cadastro de 

inadimplentes, não possuindo nos autos qualquer extrato de negativação. 

No que diz respeito à preliminar de inépcia da inicial, por ausência de 

documentos indispensável, tal pedido não merece acolhimento, uma vez 

que as faturas anexadas a exordial estão no nome do autor, possuindo 

seu endereço e expedidas pela própria requerida. Por fim, rejeito a 

preliminar de impossibilidade de inversão do ônus da prova, porque a tese 

se confunde com a análise do próprio mérito. Presentes as condições da 

ação e os pressupostos processuais de existência e validade, inexistindo 

quaisquer nulidades ou irregularidades que devam ser declaradas ou 

sanadas, bem como preliminares ou questões prévias que pendam de 

apreciação e permitindo a hipótese o julgamento imediato da lide, passo a 

analisar o mérito. Trato de relação de consumo, na qual temos de um lado 

um consumidor e de outro o fornecedor, uma vez que presentes os 

requisitos subjetivos - consumidor e fornecedor – arts. 2º e 3º da Lei n. 

8.078/90 - e objetivos - produto e serviço – §§ 1º e 2º do art. 3º dessa Lei. 

Incumbe à parte reclamada provar a veracidade de suas alegações na 

qualidade de fornecedoras de serviços, seja em razão da inversão do 

ônus da prova, seja porque as suas assertivas são fatos extintivos de 

direito da parte autora, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC. Narra o 

reclamante que é titular de linha móvel n. (65) 9 9915-6590 utilizada no 

plano Vivo Controle desde janeiro de 2018, contudo a partir do dia 

5/5/2018 ficou impedido de receber chamadas, porque parcialmente 

bloqueada, apesar do adimplemento integral das faturas e envio do 

comprovante de pagamento da fatura vencida em 17/3/2018 por e-mail. 

Diante dos transtornos vivenciados, bem como, pelas tentativas 

frustradas em resolver o problema pela via administrativa, busca a tutela 

jurisdicional como garantia de seus direitos. Por outro lado, a ré anexou 

contestação alegando existência de contrato entre as partes e debito 

referente a fatura 3/18, bem como inexistência de danos morais. O pedido 

liminar foi deferido, id. 13313242. Após análise percuciente dos elementos 

e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste à 

parte autora. Pelas informações acostadas nos autos, é evidente que a ré 

não observou as exigências de praxe pertinentes a Lei Consumerista, 

implicando no reconhecimento dos requisitos que possibilitam a 

configuração do dano e sua reparação, tais como a culpa e o nexo de 

causalidade, ambos se encontrando presentes na medida reclamada. 

Apesar da requerida trazer aos autos contestação genérica e 

consideravelmente desconexa com os fatos discutidos nos autos, DEIXO 

DE APLICAR A REVELIA, posto que, ainda assim, a contestação trouxe em 

alguns pontos defesa sobre os fatos discutidos nos autos. A requerida 

afirma que a parte autora deixou de efetuar o pagamento da fatura 

referente ao mês de março de 2018, no valor de R$ 44,99 (quarenta e 

quatro reais e noventa e nove centavos), contudo, esta anexou 

comprovantes de pagamento dos meses 01/2018 a 05/2018, 

demonstrando o pagamento das faturas mensais (id. 13271444, 

13271451, 13271462,13271471) e que a linha estava bloqueada (id. 

13271476 e 13271495). A reclamada não demonstrou por meio de 

qualquer documento hábil a escorreita prestação de seus serviços. Não 

obstante poderia ter solucionado a lide administrativamente, sem que o 

conflito precisasse chegar ao Judiciário, o que de fato não fez, mesmo 

após inúmeros contatos do consumidor via telefone (protocolos anexados 

a inicial) e envio da fatura 3/18 por e-mail (id. 13271546), fazendo com que 

a parte reclamante suportasse todos os percalços advindos da má 

prestação de seus serviços. No caso é clara a ofensa aos direitos do 
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consumidor que se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de 

Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir 

a sua hipossuficiência, norma está para sua defesa e proteção, 

consideradas de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão 

Constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 

48 das Disposições Transitórias. As provas anexadas pelo autor 

demonstram as tentativas de resolver o ocorrido junto a requerida, não 

havendo nada que justifica-se o bloqueio e ainda insistência da requerida 

em não restabelecer a linha mesmo após tantos contatos. Demais disso, o 

princípio da confiança busca proteger a confiança que o consumidor 

deposita no vínculo contratual, mas especificamente na prestação 

contratual, na sua adequação ao fim que razoavelmente dele se espera, 

tutelando também a confiança depositada na segurança do produto ou do 

serviço prestado. Adota-se, no caso, a Teoria do Risco do 

Empreendimento de modo que a responsabilidade se faça destituída da 

verificação de culpa - aquele que tem o bônus deve arcar com os riscos e 

ônus de sua atividade e, assim, sua responsabilidade somente pode ser 

afastada caso demonstrada uma das excludentes do nexo, o que não 

ocorreu no caso. Em observância às finalidades compensatória, punitiva, 

pedagógica e preventiva da condenação, bem assim às circunstâncias da 

causa, inclusive a capacidade financeira do ofensor, bem como a perda 

de tempo útil na solução do problema apenas após a busca do Poder 

Judiciário e espera de sentença de mérito, pois não foi a parte adversa, 

ora reclamada, capaz de resolvê-lo de forma administrativa/extrajudicial ou 

pelos métodos de solução consensual de conflito - conciliação, mediação 

etc. -, insistindo nas teses defensivas sem prova alguma em seu favor, 

razoável e proporcional o arbitramento em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a 

título de ressarcimento ao dano moral suportado. No que se refere ao 

pedido contraposto, entendendo que o mesmo deve ser julgado 

improcedente, haja vista que a requerida não anexou documentos 

capazes de comprovar os débitos alegados. Deixo de condenar a parte 

autora em litigância de má-fé, pois não se configuraram nenhuma das 

hipóteses previstas no art. 80 do CPC. Isso posto, RESOLVO O MÉRITO – 

CPC, art. 269, I/NCPC, art. 487, I -, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE 

o pedido formulado para: - CONFIRMAR a liminar deferida em exame 

sumario (id. 13313242). - CONDENAR a reclamada a indenizar/compensar 

o reclamante, a título de dano moral/imaterial, no valor de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), corrigido monetariamente a partir da leitura/intimação da 

sentença – Enunciado n. 362 da Súmula do STJ -, com base no Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido 

de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente 

Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário Nacional e 

Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro de 

Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça Federal, a partir da citação – 

CC/02, art. 397, parágrafo único c/c art. 405. - Julgo improcedente o 

pedido de condenação em litigância de má fé, bem como o pedido 

contraposto; Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários 

advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Fica a parte sucumbente, 

desde já, ciente de que o não pagamento do valor da condenação no 

prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito em julgado da sentença, 

apresentação de memória discriminada do débito e intimação para isso, 

acarretará a incidência da multa de 10% (dez por cento) sobre tal valor – 

art. 52, caput, da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do CPC/NCPC, art. 523 e §§. 

Após o trânsito em julgado, certifique. Decorrido o prazo recursal e 

cumprido o julgado, arquive com as baixas e anotações de estilo. Do 

contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do interessado – 

art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/1995 -, prossiga com a execução na 

forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e ss. - e Código 

de Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de Processo Civil – art. 

513 e ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em 

julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu desarquivamento a 

pedido da parte – CNGC, art. 1.006. Prescindível o Registro no caso – 

CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de 

sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado 

de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. À submissão do Juiz de 

Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Aisi Anne 

Lima Tiago Juíza Leiga ______________________ Visto e bem examinado. 

Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que 

o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA 

nos autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela qual 

HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – 

Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. Araputanga-MT, 10 de dezembro de 2018. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000118-32.2018.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO GARCIA DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALICE BERNADETE PARRA MERINO OAB - MT0012669A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000118-32.2018.8.11.0038 REQUERENTE: JOAO GARCIA DIAS 

REQUERIDO: VIVO S.A. PROJETO DE SENTENÇA Visto e bem examinado. 

Dispensado o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trata-se de 

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA proposta por JOAO GARCIA 

DIAS em face de VIVO S.A. As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 

9.099/95, c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC e Enunciados nº161 

e 162 do FONAJE. Decido. Existindo preliminar suscitada. Enfrento-as. 

Indefiro a preliminar de ausência de documento imprescindível, haja vista 

que a presente lide não se trata de inscrição no cadastro de 

inadimplentes, não possuindo nos autos qualquer extrato de negativação. 

No que diz respeito à preliminar de inépcia da inicial, por ausência de 

documentos indispensável, tal pedido não merece acolhimento, uma vez 

que as faturas anexadas a exordial estão no nome do autor, possuindo 

seu endereço e expedidas pela própria requerida. Por fim, rejeito a 

preliminar de impossibilidade de inversão do ônus da prova, porque a tese 

se confunde com a análise do próprio mérito. Presentes as condições da 

ação e os pressupostos processuais de existência e validade, inexistindo 

quaisquer nulidades ou irregularidades que devam ser declaradas ou 

sanadas, bem como preliminares ou questões prévias que pendam de 

apreciação e permitindo a hipótese o julgamento imediato da lide, passo a 

analisar o mérito. Trato de relação de consumo, na qual temos de um lado 

um consumidor e de outro o fornecedor, uma vez que presentes os 

requisitos subjetivos - consumidor e fornecedor – arts. 2º e 3º da Lei n. 

8.078/90 - e objetivos - produto e serviço – §§ 1º e 2º do art. 3º dessa Lei. 

Incumbe à parte reclamada provar a veracidade de suas alegações na 

qualidade de fornecedoras de serviços, seja em razão da inversão do 

ônus da prova, seja porque as suas assertivas são fatos extintivos de 

direito da parte autora, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC. Narra o 

reclamante que é titular de linha móvel n. (65) 9 9915-6590 utilizada no 

plano Vivo Controle desde janeiro de 2018, contudo a partir do dia 

5/5/2018 ficou impedido de receber chamadas, porque parcialmente 

bloqueada, apesar do adimplemento integral das faturas e envio do 

comprovante de pagamento da fatura vencida em 17/3/2018 por e-mail. 

Diante dos transtornos vivenciados, bem como, pelas tentativas 

frustradas em resolver o problema pela via administrativa, busca a tutela 

jurisdicional como garantia de seus direitos. Por outro lado, a ré anexou 

contestação alegando existência de contrato entre as partes e debito 

referente a fatura 3/18, bem como inexistência de danos morais. O pedido 

liminar foi deferido, id. 13313242. Após análise percuciente dos elementos 

e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste à 

parte autora. Pelas informações acostadas nos autos, é evidente que a ré 

não observou as exigências de praxe pertinentes a Lei Consumerista, 

implicando no reconhecimento dos requisitos que possibilitam a 

configuração do dano e sua reparação, tais como a culpa e o nexo de 

causalidade, ambos se encontrando presentes na medida reclamada. 

Apesar da requerida trazer aos autos contestação genérica e 

consideravelmente desconexa com os fatos discutidos nos autos, DEIXO 

DE APLICAR A REVELIA, posto que, ainda assim, a contestação trouxe em 

alguns pontos defesa sobre os fatos discutidos nos autos. A requerida 

afirma que a parte autora deixou de efetuar o pagamento da fatura 
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referente ao mês de março de 2018, no valor de R$ 44,99 (quarenta e 

quatro reais e noventa e nove centavos), contudo, esta anexou 

comprovantes de pagamento dos meses 01/2018 a 05/2018, 

demonstrando o pagamento das faturas mensais (id. 13271444, 

13271451, 13271462,13271471) e que a linha estava bloqueada (id. 

13271476 e 13271495). A reclamada não demonstrou por meio de 

qualquer documento hábil a escorreita prestação de seus serviços. Não 

obstante poderia ter solucionado a lide administrativamente, sem que o 

conflito precisasse chegar ao Judiciário, o que de fato não fez, mesmo 

após inúmeros contatos do consumidor via telefone (protocolos anexados 

a inicial) e envio da fatura 3/18 por e-mail (id. 13271546), fazendo com que 

a parte reclamante suportasse todos os percalços advindos da má 

prestação de seus serviços. No caso é clara a ofensa aos direitos do 

consumidor que se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de 

Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir 

a sua hipossuficiência, norma está para sua defesa e proteção, 

consideradas de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão 

Constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 

48 das Disposições Transitórias. As provas anexadas pelo autor 

demonstram as tentativas de resolver o ocorrido junto a requerida, não 

havendo nada que justifica-se o bloqueio e ainda insistência da requerida 

em não restabelecer a linha mesmo após tantos contatos. Demais disso, o 

princípio da confiança busca proteger a confiança que o consumidor 

deposita no vínculo contratual, mas especificamente na prestação 

contratual, na sua adequação ao fim que razoavelmente dele se espera, 

tutelando também a confiança depositada na segurança do produto ou do 

serviço prestado. Adota-se, no caso, a Teoria do Risco do 

Empreendimento de modo que a responsabilidade se faça destituída da 

verificação de culpa - aquele que tem o bônus deve arcar com os riscos e 

ônus de sua atividade e, assim, sua responsabilidade somente pode ser 

afastada caso demonstrada uma das excludentes do nexo, o que não 

ocorreu no caso. Em observância às finalidades compensatória, punitiva, 

pedagógica e preventiva da condenação, bem assim às circunstâncias da 

causa, inclusive a capacidade financeira do ofensor, bem como a perda 

de tempo útil na solução do problema apenas após a busca do Poder 

Judiciário e espera de sentença de mérito, pois não foi a parte adversa, 

ora reclamada, capaz de resolvê-lo de forma administrativa/extrajudicial ou 

pelos métodos de solução consensual de conflito - conciliação, mediação 

etc. -, insistindo nas teses defensivas sem prova alguma em seu favor, 

razoável e proporcional o arbitramento em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a 

título de ressarcimento ao dano moral suportado. No que se refere ao 

pedido contraposto, entendendo que o mesmo deve ser julgado 

improcedente, haja vista que a requerida não anexou documentos 

capazes de comprovar os débitos alegados. Deixo de condenar a parte 

autora em litigância de má-fé, pois não se configuraram nenhuma das 

hipóteses previstas no art. 80 do CPC. Isso posto, RESOLVO O MÉRITO – 

CPC, art. 269, I/NCPC, art. 487, I -, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE 

o pedido formulado para: - CONFIRMAR a liminar deferida em exame 

sumario (id. 13313242). - CONDENAR a reclamada a indenizar/compensar 

o reclamante, a título de dano moral/imaterial, no valor de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), corrigido monetariamente a partir da leitura/intimação da 

sentença – Enunciado n. 362 da Súmula do STJ -, com base no Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido 

de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente 

Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário Nacional e 

Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro de 

Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça Federal, a partir da citação – 

CC/02, art. 397, parágrafo único c/c art. 405. - Julgo improcedente o 

pedido de condenação em litigância de má fé, bem como o pedido 

contraposto; Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários 

advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Fica a parte sucumbente, 

desde já, ciente de que o não pagamento do valor da condenação no 

prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito em julgado da sentença, 

apresentação de memória discriminada do débito e intimação para isso, 

acarretará a incidência da multa de 10% (dez por cento) sobre tal valor – 

art. 52, caput, da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do CPC/NCPC, art. 523 e §§. 

Após o trânsito em julgado, certifique. Decorrido o prazo recursal e 

cumprido o julgado, arquive com as baixas e anotações de estilo. Do 

contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do interessado – 

art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/1995 -, prossiga com a execução na 

forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e ss. - e Código 

de Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de Processo Civil – art. 

513 e ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em 

julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu desarquivamento a 

pedido da parte – CNGC, art. 1.006. Prescindível o Registro no caso – 

CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de 

sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado 

de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. À submissão do Juiz de 

Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Aisi Anne 

Lima Tiago Juíza Leiga ______________________ Visto e bem examinado. 

Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que 

o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA 

nos autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela qual 

HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – 

Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. Araputanga-MT, 10 de dezembro de 2018. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000238-75.2018.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

SEVEN FORMATURAS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL FONDAZZI OAB - PR58844 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CATIA SUZANA MOREIRA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000238-75.2018.8.11.0038 EXEQUENTE: SEVEN FORMATURAS LTDA 

- EPP EXECUTADO: CATIA SUZANA MOREIRA Visto e bem examinado. 

Trato de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - rito da Lei n. 

9.099/1995, art. 53, caput, c/c CPC e NCPC - com pedido de citação da 

parte devedora/executada para pagamento da dívida/quantia certa. É o 

necessário. Decido de forma sucinta e objetivamente fundamentada – 

CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva quantidade de feitos em 

andamento sob a responsabilidade do magistrado subscrevente, bem 

como metas diversas de produtividade impostas e a serem cumpridas. 

Preenchidos aparentemente os requisitos, recebo a petição inicial com 

seus documentos – art. 14 e ss. da Lei n. 9.099/1995 – e DETERMINO que 

cite o(s) devedor(es) executado(s) para, no prazo de 3 (três) dias, 

contado da citação, efetuar(em) o pagamento da dívida - CPC, art. 

652/NCPC, art. 829 -, sob pena de lhe ser(em) penhorado(s) bens 

coercitivamente - Lei n. 9.099/1995, art. 53, caput, c/c CPC, art. 652, § 

1º/NCPC, art. 829, §1º. Não mais é defeso/proibido que a citação do(s) 

devedor(es) seja feita pelo correio – CPC, art. 222, “d”/NCPC, art. 247. 

Citado(s) o(s) devedor(es)/executado(s) e não havendo pagamento da 

dívida no prazo suso ou nomeação de bens à penhora, a requerimento 

expresso do(s) credor(es)/exequente(s), sem dar ciência prévia do ato 

ao(s) devedor(es)/executado(s), – CPC, 655-A/NCPC, art. 854 e ss. - - 

com a indicação do número do Cadastro de Pessoa Física - CPF ou do 

Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ do devedor, volte-me 

concluso para requisitar do Banco Central, via sistema BACENJUD 2.0, 

informações sobre a existência de ativos em nome deste e determinar, no 

mesmo ato, a sua indisponibilidade, até o valor indicado na execução – 

penhora on-line -, ou pesquisar a existência de veículos no DETRAN, via 

sistema RENAJUD. Inexistente(s) esse(s), expedir-se-á mandado e o(a) 

Oficial(a) de Justiça procederá de imediato à penhora de bem(s), onde se 

encontrem, ainda que sob a posse, a detenção ou a guarda de terceiros – 

NCPC, art. 845 -, e a sua(s) avaliação(ões), que constará de vistoria e de 

laudo anexados ao auto de penhora com a especificação dos bens, com 

suas características, e o estado em que se encontram, bem como o seu 

valor – NCPC, art. 870 e ss. -, removendo-o(s) no mesmo ato, se possível, 

e depositando esse(s) bem(ns) penhorado(s) com a parte 

credora/exequente, por não haver depositário judicial – NCPC, art. 840, II e 

§ 1º -, salvo nos casos de difícil remoção ou quando anuir o 

credor/exequente, hipótese em que poderá ser depositada com o 

devedor/executado – NCPC, art. 840, § 2º -, ressaltando que os bens que 

guarnecem a residência do devedor, desde que não essenciais a 

habitabilidade, são penhoráveis – Enunciado n. 14 do FONAJE. O(a) OJA, 

quando não encontrar bens penhoráveis, independentemente de 
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determinação judicial expressa, deverá descrever na certidão os bens 

que guarnecem a residência ou o estabelecimento do executado, quando 

este for pessoa jurídica, bem como nomear o devedor/executado ou seu 

representante legal como depositário provisório de tais bens listados, até 

ulterior determinação do magistrado – NCPC, art. 836, § 1º e § 2º. 

Esclareço que, para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, 

cabe ao exequente providenciar a averbação do arresto ou da penhora no 

registro competente, mediante apresentação de cópia do auto ou do termo, 

independentemente de mandado judicial – NCPC, art. 844. Efetuada a 

penhora – penhora, avaliação e depósito -, o(s) devedor(es) será(ão) 

INTIMADO(S) - por qualquer meio idôneo de comunicação – Lei n. 

9.099/1995, art. 19 e NCPC, art. 841 e §§ - PARA APRESENTAR(EM) 

EMBARGOS POR ESCRITO NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS - NCPC, art. 

915 - da(s) intimação(ões) da(s) penhora(s) ou data de eventual depósito 

espontâneo, sendo prescindível a designação de audiência de conciliação 

- §§ do art. 53 da Lei n. 9.099/1995 -, como forma de imprimir ritmo 

procedimental mais célere e melhor administrar o volume de processos e a 

pauta da Comarca, o que faço com fundamento no art. 125, II, do 

CPC/NCPC, art. 4º. As intimações no Juizado Especial serão feitas na 

forma prevista para a citação ou por qualquer outro MEIO IDÔNEO DE 

COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/1995, art. 19 -, sendo que nas realizadas 

por telefone, deverá certificar qual o número chamado, o dia, o horário, a 

pessoa com quem falou e, em resumo, o teor da comunicação e da 

respectiva resposta, além de outras informações pertinentes – art. 911 da 

CNGC. Em atenção aos termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa 

intimação das instituições públicas ou privadas cadastradas deverá ser 

realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se tratando 

d a  h i p ó t e s e  s u s o  m e n c i o n a d a ,  f a r - s e - á  p o r 

CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em mão própria 

(ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta no endereço – 

art. 909 da CNGC. No prazo para embargos, reconhecendo o crédito e 

comprovado o depósito de 30% (trinta por cento) do valor da execução, 

poderá a parte devedora/executada requerer seja admitido a pagar o 

restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de juros de 1% (um 

por cento) ao mês – CPC, art. 745-A/NCPC, art. 916 e §§. Oportunamente, 

se necessário e caso haja interesse das partes manifestada de forma 

expressa, audiência de conciliação será designada. Não apresentados os 

embargos, ou julgados improcedentes, qualquer das partes poderá 

requerer ao magistrado a adoção de uma das alternativas do § 2º do art. 

53 da Lei n. 9.099/1995. Não solucionada a lide ou requerida a adjudicação 

– NCPC, art. 876 e ss. -, INTIME o(s) credor(es)/exequente(s) para 

manifestar(em) se deseja(m) promover a alienação dos bens constritos, 

por sua própria iniciativa ou por intermédio de corretor credenciado 

perante a autoridade judiciária – CPC, art. 685-C/NCPC, art. 880 e art. 

1.004, § 4º, da CNGC. Cumpra, expedindo o necessário. Às providências. 

Araputanga-MT, 10 de dezembro de 2018 - 20:43:07. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000007-82.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ELIEL ALVES DE MOURA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANSELMO DA COSTA PRADO OAB - MT0008486A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000007-82.2017.8.11.0038 EXEQUENTE: ELIEL ALVES DE MOURA 

EXECUTADO: VIVO S.A. Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da 

Lei n. 9.099/1995 c/c CPC e NCPC - em que o credor/exequente pugnou 

pela constrição de bens da parte adversa através de sistemas 

disponíveis, retornando-me concluso para análise. É o necessário. Decido 

de forma sucinta e objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, 

diante da excessiva quantidade de feitos em andamento sob a 

responsabilidade do magistrado subscrevente, bem como metas diversas 

de produtividade impostas e a serem cumpridas. No que se refere ao 

pedido de penhora on-line pelo sistema BACENJUD, por 

localizado/bloqueado valor suficiente e realizada a transferência para a 

conta judicial única, DETERMINO/REALIZE(O): a) a juntada do termo de 

penhora on-line/extrato nos autos do processo; b) a intimação do 

devedor/executado dessa penhora, através do advogado 

preferencialmente, a fim de que, caso queira, apresente manifestação 

(embargos/impugnação) no prazo, uma vez que no caso da realização da 

penhora on-line, não há expedição de mandado de penhora ou de 

avaliação do bem penhorado, pois a constrição recai sobre numerário 

encontrado em conta corrente do devedor/executado, sendo 

desnecessário diligência além das adotadas por meio eletrônico pelo 

próprio magistrado; c) oficie ao Departamento da Conta Única com o 

objetivo de que vincule o depósito/valor transferido ao processo em 

epígrafe. Oportunamente, se necessário e caso haja interesse das partes 

manifestada de forma expressa, audiência de conciliação será designada. 

Cumpra, expedindo o necessário. Às providências. Araputanga-MT, 10 de 

dezembro de 2018. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000007-82.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ELIEL ALVES DE MOURA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANSELMO DA COSTA PRADO OAB - MT0008486A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000007-82.2017.8.11.0038 EXEQUENTE: ELIEL ALVES DE MOURA 

EXECUTADO: VIVO S.A. Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da 

Lei n. 9.099/1995 c/c CPC e NCPC - em que o credor/exequente pugnou 

pela constrição de bens da parte adversa através de sistemas 

disponíveis, retornando-me concluso para análise. É o necessário. Decido 

de forma sucinta e objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, 

diante da excessiva quantidade de feitos em andamento sob a 

responsabilidade do magistrado subscrevente, bem como metas diversas 

de produtividade impostas e a serem cumpridas. No que se refere ao 

pedido de penhora on-line pelo sistema BACENJUD, por 

localizado/bloqueado valor suficiente e realizada a transferência para a 

conta judicial única, DETERMINO/REALIZE(O): a) a juntada do termo de 

penhora on-line/extrato nos autos do processo; b) a intimação do 

devedor/executado dessa penhora, através do advogado 

preferencialmente, a fim de que, caso queira, apresente manifestação 

(embargos/impugnação) no prazo, uma vez que no caso da realização da 

penhora on-line, não há expedição de mandado de penhora ou de 

avaliação do bem penhorado, pois a constrição recai sobre numerário 

encontrado em conta corrente do devedor/executado, sendo 

desnecessário diligência além das adotadas por meio eletrônico pelo 

próprio magistrado; c) oficie ao Departamento da Conta Única com o 

objetivo de que vincule o depósito/valor transferido ao processo em 

epígrafe. Oportunamente, se necessário e caso haja interesse das partes 

manifestada de forma expressa, audiência de conciliação será designada. 

Cumpra, expedindo o necessário. Às providências. Araputanga-MT, 10 de 

dezembro de 2018. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010087-20.2016.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

V R FERREIRA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WESLEY APARECIDO MARTINS FERREIRA OAB - MT0021095A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMAURY FERREIRA DANTAS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 
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ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010087-20.2016.8.11.0038 EXEQUENTE: V R FERREIRA - ME 

EXECUTADO: AMAURY FERREIRA DANTAS Visto e bem examinado. Trato 

de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA - rito da Lei n. 9.099/1995 c/c CPC e NCPC - em que o 

credor/exequente pugnou pela constrição de bens da parte adversa 

através de sistemas disponíveis, retornando-me concluso para análise. É 

o necessário. Decido de forma sucinta e objetivamente fundamentada – 

CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva quantidade de feitos em 

andamento sob a responsabilidade do magistrado subscrevente, bem 

como metas diversas de produtividade impostas e a serem cumpridas. No 

que se refere ao pedido de penhora online pelo sistema BACENJUD, por 

não localizado/bloqueado valor algum a ser transferido, DETERMINO que 

intime o(s) credor(es)/exequente(s), por qualquer meio lícito, a fim de que 

indique(m) bens passíveis de penhora, no prazo de 5 (cinco) dias, sob 

pena de extinção do feito, devolvendo os documentos ao(s) autor(es) - 

art. 53, §4º, Lei n. 9099/1995. As intimações no Juizado Especial serão 

feitas na forma prevista para a citação ou por qualquer outro MEIO 

IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/1995, art. 19 -, sendo que nas 

realizadas por telefone, deverá certificar qual o número chamado, o dia, o 

horário, a pessoa com quem falou e, em resumo, o teor da comunicação e 

da respectiva resposta, além de outras informações pertinentes – art. 911 

da CNGC. Em atenção aos termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização 

dessa intimação das instituições públicas ou privadas cadastradas deverá 

ser realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se 

t ratando da hipótese suso mencionada,  far-se-á por 

CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em mão própria 

(ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta no endereço – 

art. 909 da CNGC. Transcorrido o prazo in albis, volte concluso. Cumpra, 

expedindo o necessário. Às providências. Araputanga-MT, 10 de 

dezembro de 2018. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000221-39.2018.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETE SOUZA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA DE CARVALHO FERREIRA FORMIGA OAB - MT0021666A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO KORENBLUM OAB - RJ130697 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000221-39.2018.8.11.0038 REQUERENTE: ELIZABETE SOUZA DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE 

BELEZA LTDA Visto e bem examinado. Dispensado o relatório - Lei n. 

9.099/1995, art. 38, caput. Trato de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO 

JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da Lei n. 9.099/1995 c/c CPC 

e NCPC -, tendo como partes ELIZABETE SOUZA DE OLIVEIRA e 

INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA., em que, no 

decorrer do procedimento, a parte devedora realizou o pagamento do 

débito à credora e, consequentemente, o objeto da execução se exauriu, 

ensejando a extinção do feito em razão do adimplemento. É o necessário. 

Decido de forma sucinta e objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, 

IX -, diante da excessiva quantidade de feitos em andamento sob a 

responsabilidade do magistrado subscrevente, bem como metas diversas 

de produtividade impostas e a serem cumpridas. O fato de a parte 

executada ter quitado sua dívida faz com que o processo seja extinto com 

resolução do mérito, pois o fim do executivo é a satisfação do 

débito/obrigação. Isso posto, DECLARO SATISFEITA a obrigação objeto da 

lide e julgo EXTINTA por sentença a EXECUÇÃO, com resolução de mérito 

– art. 53 da Lei n. 9.099/1995 c/c CPC, art. 794, I, c/c art. 795/NCPC, art. 

924, II, c/c art. 925. Diante do pedido expresso, expedi o alvará judicial de 

levantamento em nome do advogado do beneficiário, que tem poderes 

especiais no instrumento de mandato, para liberação do importe 

depositado/constrito em favor do credor/beneficiário, quem deverá ser 

cientificado, através de qualquer meio de comunicação, da decisão ou 

despacho que autorizou a liberação do depósito judicial ao beneficiário ou 

ao seu sucessor, se possível, atentando às orientações dispostas no 

Capítulo II, Seção 13 - Depósitos e Alvarás Judiciais -, da CNGC, art. 448 e 

ss. As intimações no Juizado Especial serão feitas na forma prevista para 

a citação ou por qualquer outro MEIO IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 

9.099/1995, art. 19 -, sendo que nas realizadas por telefone, deverá 

certificar qual o número chamado, o dia, o horário, a pessoa com quem 

falou e, em resumo, o teor da comunicação e da respectiva resposta, além 

de outras informações pertinentes – art. 911 da CNGC. Em atenção aos 

termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa intimação das 

instituições públicas ou privadas cadastradas deverá ser realizada de 

FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se tratando da hipótese 

suso mencionada, far-se-á por CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso 

de recebimento em mão própria (ARMP) e considerar-se-á feita na data da 

entrega da carta no endereço – art. 909 da CNGC. Sem taxas, despesas, 

custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 

e 55. Transitada em julgado, proceda com as baixas necessárias e 

arquive. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica 

dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que 

estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 5 de setembro de 2018 - 

11:50:24. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000221-39.2018.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETE SOUZA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA DE CARVALHO FERREIRA FORMIGA OAB - MT0021666A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO KORENBLUM OAB - RJ130697 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000221-39.2018.8.11.0038 REQUERENTE: ELIZABETE SOUZA DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE 

BELEZA LTDA Visto e bem examinado. Dispensado o relatório - Lei n. 

9.099/1995, art. 38, caput. Trato de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO 

JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da Lei n. 9.099/1995 c/c CPC 

e NCPC -, tendo como partes ELIZABETE SOUZA DE OLIVEIRA e 

INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA., em que, no 

decorrer do procedimento, a parte devedora realizou o pagamento do 

débito à credora e, consequentemente, o objeto da execução se exauriu, 

ensejando a extinção do feito em razão do adimplemento. É o necessário. 

Decido de forma sucinta e objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, 

IX -, diante da excessiva quantidade de feitos em andamento sob a 

responsabilidade do magistrado subscrevente, bem como metas diversas 

de produtividade impostas e a serem cumpridas. O fato de a parte 

executada ter quitado sua dívida faz com que o processo seja extinto com 

resolução do mérito, pois o fim do executivo é a satisfação do 

débito/obrigação. Isso posto, DECLARO SATISFEITA a obrigação objeto da 

lide e julgo EXTINTA por sentença a EXECUÇÃO, com resolução de mérito 

– art. 53 da Lei n. 9.099/1995 c/c CPC, art. 794, I, c/c art. 795/NCPC, art. 

924, II, c/c art. 925. Diante do pedido expresso, expedi o alvará judicial de 

levantamento em nome do advogado do beneficiário, que tem poderes 

especiais no instrumento de mandato, para liberação do importe 

depositado/constrito em favor do credor/beneficiário, quem deverá ser 

cientificado, através de qualquer meio de comunicação, da decisão ou 

despacho que autorizou a liberação do depósito judicial ao beneficiário ou 

ao seu sucessor, se possível, atentando às orientações dispostas no 

Capítulo II, Seção 13 - Depósitos e Alvarás Judiciais -, da CNGC, art. 448 e 

ss. As intimações no Juizado Especial serão feitas na forma prevista para 

a citação ou por qualquer outro MEIO IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 

9.099/1995, art. 19 -, sendo que nas realizadas por telefone, deverá 

certificar qual o número chamado, o dia, o horário, a pessoa com quem 

falou e, em resumo, o teor da comunicação e da respectiva resposta, além 

de outras informações pertinentes – art. 911 da CNGC. Em atenção aos 

termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa intimação das 

instituições públicas ou privadas cadastradas deverá ser realizada de 
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FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se tratando da hipótese 

suso mencionada, far-se-á por CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso 

de recebimento em mão própria (ARMP) e considerar-se-á feita na data da 

entrega da carta no endereço – art. 909 da CNGC. Sem taxas, despesas, 

custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 

e 55. Transitada em julgado, proceda com as baixas necessárias e 

arquive. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica 

dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que 

estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 5 de setembro de 2018 - 

11:50:24. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010015-96.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ZELINA DOS SANTOS COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA REGINA CARDOSO OAB - MT0015506A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR OAB - MT0022246S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010015-96.2017.8.11.0038 REQUERENTE: ZELINA DOS SANTOS 

COSTA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Visto e bem examinado. 

Trato de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA - rito da Lei n. 9.099/1995 c/c CPC e NCPC - em que o 

credor/exequente pugnou pela constrição de bens da parte adversa 

através de sistemas disponíveis, retornando-me concluso para análise. É 

o necessário. Decido de forma sucinta e objetivamente fundamentada – 

CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva quantidade de feitos em 

andamento sob a responsabilidade do magistrado subscrevente, bem 

como metas diversas de produtividade impostas e a serem cumpridas. No 

que se refere ao pedido de penhora on-line pelo sistema BACENJUD, por 

localizado/bloqueado valor suficiente e realizada a transferência para a 

conta judicial única, DETERMINO/REALIZE(O): a) a juntada do termo de 

penhora on-line/extrato nos autos do processo; b) a intimação do 

devedor/executado dessa penhora, através do advogado 

preferencialmente, a fim de que, caso queira, apresente manifestação 

(embargos/impugnação) no prazo, uma vez que no caso da realização da 

penhora on-line, não há expedição de mandado de penhora ou de 

avaliação do bem penhorado, pois a constrição recai sobre numerário 

encontrado em conta corrente do devedor/executado, sendo 

desnecessário diligência além das adotadas por meio eletrônico pelo 

próprio magistrado; c) oficie ao Departamento da Conta Única com o 

objetivo de que vincule o depósito/valor transferido ao processo em 

epígrafe. Oportunamente, se necessário e caso haja interesse das partes 

manifestada de forma expressa, audiência de conciliação será designada. 

Cumpra, expedindo o necessário. Às providências. Araputanga-MT, 29 de 

novembro de 2018 - 08:21:19. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. 

Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000106-52.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO FERREIRA DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE GOMES ALVARENGA OAB - MT0016658A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000106-52.2017.8.11.0038 REQUERENTE: FLAVIO FERREIRA DIAS 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Visto e bem examinado. 

Dispensado o relatório - Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato de AÇÃO 

DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da 

Lei n. 9.099/1995 c/c CPC e NCPC -, tendo como partes FLAVIO FERREIRA 

DIAS e TELEFONICA BRASIL S.A., em que, no decorrer do procedimento, a 

parte devedora realizou o pagamento do débito à credora, bem como 

cumpriu a obrigação de fazer e, consequentemente, o objeto da execução 

se exauriu, ensejando a extinção do feito em razão do adimplemento da 

prestação pela qual é executada. É o necessário. Decido de forma sucinta 

e objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, diante da 

excessiva quantidade de feitos em andamento sob a responsabilidade do 

magistrado subscrevente, bem como metas diversas de produtividade 

impostas e a serem cumpridas. O fato de a parte executada ter quitado 

sua dívida de quantia certa e cumprido a obrigação de fazer fixada no 

decisum faz com que o processo seja extinto com resolução do mérito, 

pois o fim do executivo é a satisfação do débito/obrigação. Apesar da 

parte credora/exequente pugnar pela exigência de astreinte/multa 

cominatória diária, sequer ocorreu o início do prazo da parte adversa para 

efetivamente cumprir a obrigação de fazer, pois não localizei a intimação 

pessoal e insuficiente para a incidência dessa sanção a publicação da 

sentença no DJe e cientificação pelo(a) advogado(a). O STJ, através do 

REsp 1.349.790-RJ (DJe 27/02/2014) afetado à 2 Seção, dirimiu 

divergência a respeito do decidido quando do julgamento do EAG 

857.758/RS e da subsistência do entendimento consolidado no Enunciado 

n. 410 da Súmula do STJ, ainda que após a reforma processual levada a 

efeito pela Lei n. 11.232/05, quando ficou consignado que a ementa do 

EAG 857.758/RS externou entendimento pessoal da relatora, não 

referendado pelo Colegiado, de tal sorte que foi reiterado, pela 2ª Seção, o 

entendimento sedimentado do STJ quanto à prévia intimação pessoal do 

devedor constituir condição necessária para a cobrança de multa pelo 

descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, mesmo após a 

reforma processual promovida pelas Leis n. 11.323/05 e n. 11.382/06. 

Nesses termos: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO 

ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. OMISSÃO DA 

INSTÂNCIA ORDINÁRIA. QUESTÃO RELEVANTE. CELERIDADE E 

ECONOMIA PROCESSUAIS. APLICAÇÃO DO DIREITO À ESPÉCIE. SÚMULA 

Nº 410 DO STJ. INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR PARA O 

CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. NECESSIDADE. 

RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. São inaplicáveis, neste julgamento, as 

disposições do NCPC ante os termos do Enunciado Administrativo nº 2 

aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos 

interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas 

até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de 

admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até 

então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 2. Sendo 

incontroversos os fatos dos autos, aplica-se o direito à espécie, mesmo 

diante de omissão da origem, por economia e celeridade processuais. 3. 

Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a incidência de multa 

diária por descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer demanda a 

intimação pessoal da parte, não bastando a de seu advogado. Súmula nº 

410 do STJ. 4. Hipótese em que a abstenção do uso da marca se 

consumou antes da intimação pessoal do devedor, afastando a 

possibilidade de cobrança de qualquer multa diária. 5. Recurso especial 

provido, prejudicando os Recursos Especiais nºs 1.517.406 e 1.454.240, 

que devem ser extintos”. (REsp 1492933/SP, Rel. Ministro MOURA 

RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/02/2017, DJe 23/02/2017) 

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. ASTREINTES. REVISÃO 

DO VALOR. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO A COISA 

JULGADA. INTIMAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE. SÚMULA 410/STJ. 

DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. IMPROVIMENTO. (…) 2.- A Segunda 

Seção desta Corte, no julgamento do REsp 1349790 / RJ, da Relatoria da 

Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, confirmou o entendimento da Súmula 

410 desta Corte, consignado que "a intimação do conteúdo da sentença, 

em nome do advogado, para o cumprimento da obrigação de pagar, 

realizada na forma do art. 475-J do CPC, não é suficiente para o início da 

fluência da multa cominatória voltada ao cumprimento da obrigação de 

fazer". 3.- O agravo não trouxe nenhum argumento novo capaz de 

modificar o decidido, que se mantém por seus próprios fundamentos. 4.- 

Agravo Regimental improvido”. (AgRg nos EDcl no REsp 1459296/SP, Rel. 

Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2014, DJe 

01/09/2014) Ausente a implementação da condição necessária para a 

cobrança/exigência da multa e porque incontroverso o cumprimento da 

obrigação de fazer, inexiste valor algum a ser exigido quanto a isso. Isso 

posto, DECLARO SATISFEITA a obrigação objeto da lide e julgo EXTINTA 

por sentença a EXECUÇÃO, com resolução de mérito – art. 53 da Lei n. 

9.099/1995 c/c CPC, art. 794, I, c/c art. 795/NCPC, art. 924, II, c/c art. 925. 
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Diante do pedido expresso, expedi o alvará judicial de levantamento em 

nome do advogado do beneficiário, que tem poderes especiais no 

instrumento de mandato, para liberação do importe depositado/constrito em 

favor do credor/beneficiário, quem deverá ser cientificado, através de 

qualquer meio de comunicação, da decisão ou despacho que autorizou a 

liberação do depósito judicial ao beneficiário ou ao seu sucessor, se 

possível, atentando às orientações dispostas no Capítulo II, Seção 13 - 

Depósitos e Alvarás Judiciais -, da CNGC, art. 448 e ss. As intimações no 

Juizado Especial serão feitas na forma prevista para a citação ou por 

qualquer outro MEIO IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/1995, art. 

19 -, sendo que nas realizadas por telefone, deverá certificar qual o 

número chamado, o dia, o horário, a pessoa com quem falou e, em 

resumo, o teor da comunicação e da respectiva resposta, além de outras 

informações pertinentes – art. 911 da CNGC. Em atenção aos termos da 

CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa intimação das instituições públicas 

ou privadas cadastradas deverá ser realizada de FORMA ELETRÔNICA. 

Nos locais atendidos e não se tratando da hipótese suso mencionada, 

far-se-á por CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em 

mão própria (ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta 

no endereço – art. 909 da CNGC. Sem taxas, despesas, custas 

processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. 

Transitada em julgado, proceda com as baixas necessárias e arquive. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. Araputanga-MT, 10 de dezembro de 2018. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000106-52.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO FERREIRA DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE GOMES ALVARENGA OAB - MT0016658A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000106-52.2017.8.11.0038 REQUERENTE: FLAVIO FERREIRA DIAS 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Visto e bem examinado. 

Dispensado o relatório - Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato de AÇÃO 

DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da 

Lei n. 9.099/1995 c/c CPC e NCPC -, tendo como partes FLAVIO FERREIRA 

DIAS e TELEFONICA BRASIL S.A., em que, no decorrer do procedimento, a 

parte devedora realizou o pagamento do débito à credora, bem como 

cumpriu a obrigação de fazer e, consequentemente, o objeto da execução 

se exauriu, ensejando a extinção do feito em razão do adimplemento da 

prestação pela qual é executada. É o necessário. Decido de forma sucinta 

e objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, diante da 

excessiva quantidade de feitos em andamento sob a responsabilidade do 

magistrado subscrevente, bem como metas diversas de produtividade 

impostas e a serem cumpridas. O fato de a parte executada ter quitado 

sua dívida de quantia certa e cumprido a obrigação de fazer fixada no 

decisum faz com que o processo seja extinto com resolução do mérito, 

pois o fim do executivo é a satisfação do débito/obrigação. Apesar da 

parte credora/exequente pugnar pela exigência de astreinte/multa 

cominatória diária, sequer ocorreu o início do prazo da parte adversa para 

efetivamente cumprir a obrigação de fazer, pois não localizei a intimação 

pessoal e insuficiente para a incidência dessa sanção a publicação da 

sentença no DJe e cientificação pelo(a) advogado(a). O STJ, através do 

REsp 1.349.790-RJ (DJe 27/02/2014) afetado à 2 Seção, dirimiu 

divergência a respeito do decidido quando do julgamento do EAG 

857.758/RS e da subsistência do entendimento consolidado no Enunciado 

n. 410 da Súmula do STJ, ainda que após a reforma processual levada a 

efeito pela Lei n. 11.232/05, quando ficou consignado que a ementa do 

EAG 857.758/RS externou entendimento pessoal da relatora, não 

referendado pelo Colegiado, de tal sorte que foi reiterado, pela 2ª Seção, o 

entendimento sedimentado do STJ quanto à prévia intimação pessoal do 

devedor constituir condição necessária para a cobrança de multa pelo 

descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, mesmo após a 

reforma processual promovida pelas Leis n. 11.323/05 e n. 11.382/06. 

Nesses termos: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO 

ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. OMISSÃO DA 

INSTÂNCIA ORDINÁRIA. QUESTÃO RELEVANTE. CELERIDADE E 

ECONOMIA PROCESSUAIS. APLICAÇÃO DO DIREITO À ESPÉCIE. SÚMULA 

Nº 410 DO STJ. INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR PARA O 

CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. NECESSIDADE. 

RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. São inaplicáveis, neste julgamento, as 

disposições do NCPC ante os termos do Enunciado Administrativo nº 2 

aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos 

interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas 

até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de 

admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até 

então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 2. Sendo 

incontroversos os fatos dos autos, aplica-se o direito à espécie, mesmo 

diante de omissão da origem, por economia e celeridade processuais. 3. 

Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a incidência de multa 

diária por descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer demanda a 

intimação pessoal da parte, não bastando a de seu advogado. Súmula nº 

410 do STJ. 4. Hipótese em que a abstenção do uso da marca se 

consumou antes da intimação pessoal do devedor, afastando a 

possibilidade de cobrança de qualquer multa diária. 5. Recurso especial 

provido, prejudicando os Recursos Especiais nºs 1.517.406 e 1.454.240, 

que devem ser extintos”. (REsp 1492933/SP, Rel. Ministro MOURA 

RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/02/2017, DJe 23/02/2017) 

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. ASTREINTES. REVISÃO 

DO VALOR. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO A COISA 

JULGADA. INTIMAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE. SÚMULA 410/STJ. 

DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. IMPROVIMENTO. (…) 2.- A Segunda 

Seção desta Corte, no julgamento do REsp 1349790 / RJ, da Relatoria da 

Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, confirmou o entendimento da Súmula 

410 desta Corte, consignado que "a intimação do conteúdo da sentença, 

em nome do advogado, para o cumprimento da obrigação de pagar, 

realizada na forma do art. 475-J do CPC, não é suficiente para o início da 

fluência da multa cominatória voltada ao cumprimento da obrigação de 

fazer". 3.- O agravo não trouxe nenhum argumento novo capaz de 

modificar o decidido, que se mantém por seus próprios fundamentos. 4.- 

Agravo Regimental improvido”. (AgRg nos EDcl no REsp 1459296/SP, Rel. 

Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2014, DJe 

01/09/2014) Ausente a implementação da condição necessária para a 

cobrança/exigência da multa e porque incontroverso o cumprimento da 

obrigação de fazer, inexiste valor algum a ser exigido quanto a isso. Isso 

posto, DECLARO SATISFEITA a obrigação objeto da lide e julgo EXTINTA 

por sentença a EXECUÇÃO, com resolução de mérito – art. 53 da Lei n. 

9.099/1995 c/c CPC, art. 794, I, c/c art. 795/NCPC, art. 924, II, c/c art. 925. 

Diante do pedido expresso, expedi o alvará judicial de levantamento em 

nome do advogado do beneficiário, que tem poderes especiais no 

instrumento de mandato, para liberação do importe depositado/constrito em 

favor do credor/beneficiário, quem deverá ser cientificado, através de 

qualquer meio de comunicação, da decisão ou despacho que autorizou a 

liberação do depósito judicial ao beneficiário ou ao seu sucessor, se 

possível, atentando às orientações dispostas no Capítulo II, Seção 13 - 

Depósitos e Alvarás Judiciais -, da CNGC, art. 448 e ss. As intimações no 

Juizado Especial serão feitas na forma prevista para a citação ou por 

qualquer outro MEIO IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/1995, art. 

19 -, sendo que nas realizadas por telefone, deverá certificar qual o 

número chamado, o dia, o horário, a pessoa com quem falou e, em 

resumo, o teor da comunicação e da respectiva resposta, além de outras 

informações pertinentes – art. 911 da CNGC. Em atenção aos termos da 

CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa intimação das instituições públicas 

ou privadas cadastradas deverá ser realizada de FORMA ELETRÔNICA. 

Nos locais atendidos e não se tratando da hipótese suso mencionada, 

far-se-á por CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em 

mão própria (ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta 

no endereço – art. 909 da CNGC. Sem taxas, despesas, custas 

processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. 

Transitada em julgado, proceda com as baixas necessárias e arquive. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. Araputanga-MT, 10 de dezembro de 2018. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito
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Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000261-55.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ALCIONE MARIA DE JESUS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000261-55.2017.8.11.0038 EXEQUENTE: ALCIONE MARIA DE JESUS 

EXECUTADO: TELEFONICA BRASIL S.A. Visto e bem examinado. Trato de 

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 

- rito da Lei n. 9.099/1995, art. 52 e ss. c/c CPC e NCPC - em que objetiva a 

exigência de obrigação por quantia certa em que não localizei o 

comprovante de pagamento/adimplemento e a pesquisa no sistema 

SisconDJ retornou negativa para a existência de valores vinculados ao 

processo, razão pela qual e diante do decurso do prazo de 60 (sessenta) 

dias há algum tempo, DETERMINEI a intimação da parte 

devedora/executada para que comprovasse isso, deixando o prazo 

transcorrer in albis. Ocorre que a parte credora/exequente apresentou 

pedido de aplicação de multa diária de R$. 100,00 (cem reais) em desfavor 

da adversa, tendo como data inicial 13/4/2018, o qual indefiro. Ausente na 

ata de audiência a previsão de astreinte/multa diária para o caso de 

descumprimento do acordo e, portanto, sem isso e intimação pessoal da 

parte para o cumprimento da obrigação - Enunciado n. 410 da Súmula do 

STJ -, sequer há incidência, quiçá exigir algo de data pretérita e sem a 

prévia intimação e conhecimento da sanção. Não bastasse isso, nada há 

nos autos do processo que demonstre o não cancelamento das linhas 

telefônicas e dos débitos, a manutenção do nome do autor do 

SPC/SERASA ou exigência de multa contratual que se obrigou a isentar, 

mas apenas o descumprimento do pagamento da quantia certa acertada 

em R$. 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), que pode ser exigido 

através do procedimento adequado e desde que instruído o pedido com a 

memória discriminada e atualizada do cálculo – CPC, art. 475-B/NCPC, art. 

524 c/c art. 475-J/NCPC, art. 523 c/c art. 614, II. Isso posto, DETERMINO 

que intime as partes, uma vez que, além da iniciativa do credor para 

requerer o processamento da EXECUÇÃO DE TÍTULO 

JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da Lei n. 9.099/1995, art. 52 

e ss. c/c CPC e NCPC -, é lícito ao devedor, antes de ser intimado para o 

cumprimento da sentença pleiteado por aquele, comparecer em juízo e 

oferecer em pagamento o valor que entender devido, apresentando 

memória discriminada do cálculo. As intimações no Juizado Especial serão 

feitas na forma prevista para a citação ou por qualquer outro MEIO 

IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/1995, art. 19 -, sendo que nas 

realizadas por telefone, deverá certificar qual o número chamado, o dia, o 

horário, a pessoa com quem falou e, em resumo, o teor da comunicação e 

da respectiva resposta, além de outras informações pertinentes – art. 911 

da CNGC. Em atenção aos termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização 

dessa intimação das instituições públicas ou privadas cadastradas deverá 

ser realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se 

t ratando da hipótese suso mencionada,  far-se-á por 

CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em mão própria 

(ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta no endereço – 

art. 909 da CNGC. Cumpra. Às providências. Araputanga-MT, 8 de 

dezembro de 2018 - 16:45:55. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. 

Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000261-55.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ALCIONE MARIA DE JESUS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000261-55.2017.8.11.0038 EXEQUENTE: ALCIONE MARIA DE JESUS 

EXECUTADO: TELEFONICA BRASIL S.A. Visto e bem examinado. Trato de 

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 

- rito da Lei n. 9.099/1995, art. 52 e ss. c/c CPC e NCPC - em que objetiva a 

exigência de obrigação por quantia certa em que não localizei o 

comprovante de pagamento/adimplemento e a pesquisa no sistema 

SisconDJ retornou negativa para a existência de valores vinculados ao 

processo, razão pela qual e diante do decurso do prazo de 60 (sessenta) 

dias há algum tempo, DETERMINEI a intimação da parte 

devedora/executada para que comprovasse isso, deixando o prazo 

transcorrer in albis. Ocorre que a parte credora/exequente apresentou 

pedido de aplicação de multa diária de R$. 100,00 (cem reais) em desfavor 

da adversa, tendo como data inicial 13/4/2018, o qual indefiro. Ausente na 

ata de audiência a previsão de astreinte/multa diária para o caso de 

descumprimento do acordo e, portanto, sem isso e intimação pessoal da 

parte para o cumprimento da obrigação - Enunciado n. 410 da Súmula do 

STJ -, sequer há incidência, quiçá exigir algo de data pretérita e sem a 

prévia intimação e conhecimento da sanção. Não bastasse isso, nada há 

nos autos do processo que demonstre o não cancelamento das linhas 

telefônicas e dos débitos, a manutenção do nome do autor do 

SPC/SERASA ou exigência de multa contratual que se obrigou a isentar, 

mas apenas o descumprimento do pagamento da quantia certa acertada 

em R$. 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), que pode ser exigido 

através do procedimento adequado e desde que instruído o pedido com a 

memória discriminada e atualizada do cálculo – CPC, art. 475-B/NCPC, art. 

524 c/c art. 475-J/NCPC, art. 523 c/c art. 614, II. Isso posto, DETERMINO 

que intime as partes, uma vez que, além da iniciativa do credor para 

requerer o processamento da EXECUÇÃO DE TÍTULO 

JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da Lei n. 9.099/1995, art. 52 

e ss. c/c CPC e NCPC -, é lícito ao devedor, antes de ser intimado para o 

cumprimento da sentença pleiteado por aquele, comparecer em juízo e 

oferecer em pagamento o valor que entender devido, apresentando 

memória discriminada do cálculo. As intimações no Juizado Especial serão 

feitas na forma prevista para a citação ou por qualquer outro MEIO 

IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/1995, art. 19 -, sendo que nas 

realizadas por telefone, deverá certificar qual o número chamado, o dia, o 

horário, a pessoa com quem falou e, em resumo, o teor da comunicação e 

da respectiva resposta, além de outras informações pertinentes – art. 911 

da CNGC. Em atenção aos termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização 

dessa intimação das instituições públicas ou privadas cadastradas deverá 

ser realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se 

t ratando da hipótese suso mencionada,  far-se-á por 

CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em mão própria 

(ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta no endereço – 

art. 909 da CNGC. Cumpra. Às providências. Araputanga-MT, 8 de 

dezembro de 2018 - 16:45:55. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. 

Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000118-66.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA BEATRIZ SILVA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE GOMES ALVARENGA OAB - MT0016658A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000118-66.2017.8.11.0038 REQUERENTE: CARLA BEATRIZ SILVA 

FERREIRA REQUERIDO: OI S/A Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da 

Lei n. 9.099/1995, art. 52 e ss. c/c CPC e NCPC - em que objetiva a 

exigência de obrigação por quantia certa e foi suspensa em decorrência 
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do pedido de recuperação judicial em 20 de junho de 2016, com base na 

Lei de Recuperação Judicial e Falências (Lei n. 11.101/2005), cujo 

processamento foi deferido em 29 de junho de 2016 pelo Juízo da 7ª Vara 

Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro - Processo 

n. 0203711- 65.2016.8.19.0001 – e o plano de recuperação 

HOMOLOGADO, com ressalvas, em 8/1/2018, encontrando-se disponível 

para consulta no website http://www.recuperacaojudicialoi.com.br/ a 

relação de credores atualizada, que servirá como base para o exercício 

da opção de pagamento prevista no Plano de Recuperação Judicial 

homologado pelo MM. Juízo da Recuperação Judicial. Ademais, nos termos 

da cláusula 4.5 do PRJ (“Escolha de opção de Pagamento”), os Credores 

Concursais deverão escolher entre as opções de pagamento de seus 

respectivos créditos através da plataforma eletrônica a ser disponibilizada 

pelo Grupo Oi no endereço eletrônico www.recjud.com.br. Há 

precedentes dos STJ nos sentidos de que “A novação resultante da 

concessão da recuperação judicial após aprovado o plano em assembleia 

é sui generis, e as execuções individuais ajuizadas contra a própria 

devedora devem ser extintas, e não apenas suspensas” (REsp 

1272697/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, 

julgado em 02/06/2015, DJe 18/06/2015), que “A aprovação e 

homologação do plano de recuperação judicial conduzem à suspensão 

dos atos executivos originários de outros órgãos judiciais” e, portanto, a 

extinção das obrigações, decorrente da homologação do plano de 

recuperação judicial encontra-se condicionada ao efetivo cumprimento de 

seus termos e caso não implementada a aludida condição resolutiva, por 

expressa disposição legal, “os credores terão reconstituídos seus direitos 

e garantias nas condições originariamente contratadas” (AgInt no REsp 

1667901/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 19/09/2017, DJe 02/10/2017), assim como que em relação ao 

“prosseguimento da execução individual de um crédito existente ao tempo 

do ajuizamento do pedido de recuperação judicial, mas não incluído no 

quadro geral de credores (QGC)”, seria possível a prorrogação da 

suspensão nos casos em que o credor preterido não promova habilitação 

retardatária tampouco retificação do quadro geral de credores (QGC), 

optando por prosseguir com a execução individual após encerrada a 

recuperação judicial (REsp 1571107/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO 

SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 

03/02/2017). Isso posto, DETERMINO a intimação das partes credora e 

devedora, preferencialmente através de advogado(a), ou, diversamente, 

caso não tenha advogado(a) constituído nos autos – hipótese legal do art. 

9º da Lei n. 9.099/1995 -, da própria parte devedora, ambos por qualquer 

meio idôneo de comunicação – Lei n. 9.099/1995, art. 19 -, a fim de que se 

MANIFESTEM E ESCLAREÇAM NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS EM QUAIS 

DESSAS HIPÓTESES ESTÁ INCLUSA – SUSPENSÃO OU EXTINÇÃO -, 

advertindo-as que o decurso desse prazo in albis, resultará na presunção 

de que se encontram na hipótese de EXTINÇÃO da ação em epígrafe e 

que o crédito será perseguido no plano de recuperação judicial 

homologado. As intimações no Juizado Especial serão feitas na forma 

prevista para a citação ou por qualquer outro MEIO IDÔNEO DE 

COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/1995, art. 19 -, sendo que nas realizadas 

por telefone, deverá certificar qual o número chamado, o dia, o horário, a 

pessoa com quem falou e, em resumo, o teor da comunicação e da 

respectiva resposta, além de outras informações pertinentes – art. 911 da 

CNGC. Em atenção aos termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa 

intimação das instituições públicas ou privadas cadastradas deverá ser 

realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se tratando 

d a  h i p ó t e s e  s u s o  m e n c i o n a d a ,  f a r - s e - á  p o r 

CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em mão própria 

(ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta no endereço – 

art. 909 da CNGC. Cumpra, expedindo o necessário. Às providências. 

Araputanga-MT, 8 de dezembro de 2018 - 16:03:58. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000118-66.2017.8.11.0038 REQUERENTE: CARLA BEATRIZ SILVA 

FERREIRA REQUERIDO: OI S/A Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da 

Lei n. 9.099/1995, art. 52 e ss. c/c CPC e NCPC - em que objetiva a 

exigência de obrigação por quantia certa e foi suspensa em decorrência 

do pedido de recuperação judicial em 20 de junho de 2016, com base na 

Lei de Recuperação Judicial e Falências (Lei n. 11.101/2005), cujo 

processamento foi deferido em 29 de junho de 2016 pelo Juízo da 7ª Vara 

Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro - Processo 

n. 0203711- 65.2016.8.19.0001 – e o plano de recuperação 

HOMOLOGADO, com ressalvas, em 8/1/2018, encontrando-se disponível 

para consulta no website http://www.recuperacaojudicialoi.com.br/ a 

relação de credores atualizada, que servirá como base para o exercício 

da opção de pagamento prevista no Plano de Recuperação Judicial 

homologado pelo MM. Juízo da Recuperação Judicial. Ademais, nos termos 

da cláusula 4.5 do PRJ (“Escolha de opção de Pagamento”), os Credores 

Concursais deverão escolher entre as opções de pagamento de seus 

respectivos créditos através da plataforma eletrônica a ser disponibilizada 

pelo Grupo Oi no endereço eletrônico www.recjud.com.br. Há 

precedentes dos STJ nos sentidos de que “A novação resultante da 

concessão da recuperação judicial após aprovado o plano em assembleia 

é sui generis, e as execuções individuais ajuizadas contra a própria 

devedora devem ser extintas, e não apenas suspensas” (REsp 

1272697/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, 

julgado em 02/06/2015, DJe 18/06/2015), que “A aprovação e 

homologação do plano de recuperação judicial conduzem à suspensão 

dos atos executivos originários de outros órgãos judiciais” e, portanto, a 

extinção das obrigações, decorrente da homologação do plano de 

recuperação judicial encontra-se condicionada ao efetivo cumprimento de 

seus termos e caso não implementada a aludida condição resolutiva, por 

expressa disposição legal, “os credores terão reconstituídos seus direitos 

e garantias nas condições originariamente contratadas” (AgInt no REsp 

1667901/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 19/09/2017, DJe 02/10/2017), assim como que em relação ao 

“prosseguimento da execução individual de um crédito existente ao tempo 

do ajuizamento do pedido de recuperação judicial, mas não incluído no 

quadro geral de credores (QGC)”, seria possível a prorrogação da 

suspensão nos casos em que o credor preterido não promova habilitação 

retardatária tampouco retificação do quadro geral de credores (QGC), 

optando por prosseguir com a execução individual após encerrada a 

recuperação judicial (REsp 1571107/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO 

SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 

03/02/2017). Isso posto, DETERMINO a intimação das partes credora e 

devedora, preferencialmente através de advogado(a), ou, diversamente, 

caso não tenha advogado(a) constituído nos autos – hipótese legal do art. 

9º da Lei n. 9.099/1995 -, da própria parte devedora, ambos por qualquer 

meio idôneo de comunicação – Lei n. 9.099/1995, art. 19 -, a fim de que se 

MANIFESTEM E ESCLAREÇAM NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS EM QUAIS 

DESSAS HIPÓTESES ESTÁ INCLUSA – SUSPENSÃO OU EXTINÇÃO -, 

advertindo-as que o decurso desse prazo in albis, resultará na presunção 

de que se encontram na hipótese de EXTINÇÃO da ação em epígrafe e 

que o crédito será perseguido no plano de recuperação judicial 

homologado. As intimações no Juizado Especial serão feitas na forma 

prevista para a citação ou por qualquer outro MEIO IDÔNEO DE 

COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/1995, art. 19 -, sendo que nas realizadas 

por telefone, deverá certificar qual o número chamado, o dia, o horário, a 

pessoa com quem falou e, em resumo, o teor da comunicação e da 

respectiva resposta, além de outras informações pertinentes – art. 911 da 

CNGC. Em atenção aos termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa 

intimação das instituições públicas ou privadas cadastradas deverá ser 

realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se tratando 

d a  h i p ó t e s e  s u s o  m e n c i o n a d a ,  f a r - s e - á  p o r 

CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em mão própria 

(ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta no endereço – 

art. 909 da CNGC. Cumpra, expedindo o necessário. Às providências. 

Araputanga-MT, 8 de dezembro de 2018 - 16:03:58. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito
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(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010271-73.2016.8.11.0038 REQUERENTE: NERI APARECIDO DE 

MENEZES REQUERIDO: OI MOVEL S.A Visto e bem examinado. Trato de 

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 

- rito da Lei n. 9.099/1995, art. 52 e ss. c/c CPC e NCPC - em que objetiva a 

exigência de obrigação por quantia certa. É o necessário. Decido de forma 

sucinta e objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, diante da 

excessiva quantidade de feitos em andamento sob a responsabilidade do 

magistrado subscrevente, bem como metas diversas de produtividade 

impostas e a serem cumpridas. Preenchidos aparentemente os requisitos, 

recebo a petição inicial com seus documentos – art. 14 e ss. da Lei n. 

9.099/1995 – e, transitada em julgado, não cumprida voluntariamente a 

sentença pelo(s) sucumbente(s), assim como tendo havido solicitação 

do(s) credor(es)/exequente(s) interessado(s), seja escrita ou verbal, 

proceder-se-á desde logo à execução/cumprimento de sentença, 

dispensada nova citação – Lei n. 9.099/1995, art. 52, IV. Condenado ao 

pagamento de quantia certa, independentemente de nova intimação 

pessoal da parte, mas concedida a oportunidade para o adimplemento 

voluntário, possível seja acrescido ao débito, constante na sentença e que 

ora se busca a satisfação, a multa de 10% (dez por cento), não aplicando 

a de honorários de advogado de 10% (dez por cento) – art. 52, caput, da 

Lei n. 9.099/1995 e 475-J do CPC/NCPC, art. 523 e §§ e Enunciado n. 97 do 

FONAJE - "A multa prevista no art. 523, § 1º, do CPC/2015 aplica-se aos 

Juizados Especiais Cíveis, ainda que o valor desta, somado ao da 

execução, ultrapasse o limite de alçada; a segunda parte do referido 

dispositivo não é aplicável, sendo, portanto, indevidos honorários 

advocatícios de dez por cento". Essa sanção processual incidirá após o 

transcurso de 15 (quinze) dias da intimação do patrono/advogado - REsp 

1134186/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, 

julgado em 01/08/2011, DJe 21/10/2011 - ou, diversamente, caso não 

tenha advogado constituído nos autos – hipótese legal do art. 9º da Lei n. 

9.099/1995 c/c NCPC, art. 513, § 2º -, da própria parte devedora, ambos 

por qualquer meio idôneo de comunicação – Lei n. 9.099/1995, art. 19. As 

intimações no Juizado Especial serão feitas na forma prevista para a 

citação ou por qualquer outro MEIO IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 

9.099/1995, art. 19 -, sendo que nas realizadas por telefone, deverá 

certificar qual o número chamado, o dia, o horário, a pessoa com quem 

falou e, em resumo, o teor da comunicação e da respectiva resposta, além 

de outras informações pertinentes – art. 911 da CNGC. Em atenção aos 

termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa intimação das 

instituições públicas ou privadas cadastradas deverá ser realizada de 

FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se tratando da hipótese 

suso mencionada, far-se-á por CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso 

de recebimento em mão própria (ARMP) e considerar-se-á feita na data da 

entrega da carta no endereço – art. 909 da CNGC. Isso posto, instruído o 

pedido com a memória discriminada e atualizada do cálculo – CPC, art. 

475-B/NCPC, art. 524 c/c art. 475-J/NCPC, art. 523 c/c art. 614, inciso II -, 

INTIME o(s) devedor(es)/executado(s), na forma suso esclarecida – 

advogado(s)/parte(s) -, para voluntariamente pagar(em) o montante da 

condenação, sob pena de incidência da multa/sanção, assim como o 

advirta de que a decisão judicial transitada em julgado poderá ser levada a 

protesto, nos termos da lei, depois de transcorrido o prazo para 

pagamento voluntário – NCPC, art. 517 -, motivo pelo qual, havendo pedido 

expresso da parte credora/exequente e caracterizada a hipótese, DEFIRO 

a expedição de certidão de teor da decisão no sentido de que o 

devedor/executado foi intimado e deixou transcorrer in albis o prazo para 

pagamento voluntário – CPC, art. 475-J/NCPC, art. 523, § 1º -, devendo ser 

fornecida no prazo de 3 (três) dias e com a indicação do nome e a 

qualificação do exequente e do executado, do número do processo, do 

valor da dívida e da data de decurso do prazo para pagamento voluntário, 

a fim de que o credor/exequente possa efetivar o protesto – NCPC, art. 

517, caput e §§ 1º e 2º. Transcorrido o prazo in albis (sem pagamento), 

será acrescido a multa de 10% (dez por cento) e, a requerimento 

expresso do(s) credor(es)/exequente(s), sem dar ciência prévia do ato 

ao(s) devedor(es)/executado(s), – CPC, 655-A/NCPC, art. 854 e ss. - - 

com a indicação do número do Cadastro de Pessoa Física - CPF ou do 

Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ do devedor, volte-me 

concluso para requisitar do Banco Central, via sistema BACENJUD 2.0, 

informações sobre a existência de ativos em nome deste e determinar, no 

mesmo ato, a sua indisponibilidade, até o valor indicado na execução – 

penhora on-line -, ou pesquisar a existência de veículos no DETRAN, via 

sistema RENAJUD. Inexistente(s) esse(s), expedir-se-á mandado e o(a) 

Oficial(a) de Justiça procederá de imediato à penhora de bem(s), onde se 

encontrem, ainda que sob a posse, a detenção ou a guarda de terceiros – 

NCPC, art. 845 -, e a sua(s) avaliação(ões), que constará de vistoria e de 

laudo anexados ao auto de penhora com a especificação dos bens, com 

suas características, e o estado em que se encontram, bem como o seu 

valor – NCPC, art. 870 e ss. -, removendo-o(s) no mesmo ato, se possível, 

e depositando esse(s) bem(ns) penhorado(s) com a parte 

credora/exequente, por não haver depositário judicial – NCPC, art. 840, II e 

§ 1º -, salvo nos casos de difícil remoção ou quando anuir o 

credor/exequente, hipótese em que poderá ser depositada com o 

devedor/executado – NCPC, art. 840, § 2º -, ressaltando que os bens que 

guarnecem a residência do devedor, desde que não essenciais a 

habitabilidade, são penhoráveis – Enunciado n. 14 do FONAJE. O(a) OJA, 

quando não encontrar bens penhoráveis, independentemente de 

determinação judicial expressa, deverá descrever na certidão os bens 

que guarnecem a residência ou o estabelecimento do executado, quando 

este for pessoa jurídica, bem como nomear o devedor/executado ou seu 

representante legal como depositário provisório de tais bens listados, até 

ulterior determinação do magistrado – NCPC, art. 836, § 1º e § 2º. 

Esclareço que, para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, 

cabe ao exequente providenciar a averbação do arresto ou da penhora no 

registro competente, mediante apresentação de cópia do auto ou do termo, 

independentemente de mandado judicial – NCPC, art. 844. Do auto de 

penhora e de avaliação será de imediato intimado o executado (pessoa de 

seu advogado, representante legal, ou pessoalmente) – CPC, art. 475-J, § 

1º/NCPC, art. 525 c/c Lei n. 9.099/1995, art. 19 - para que, querendo e NO 

PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS da intimação da penhora ou data de eventual 

depósito espontâneo, OFEREÇA EMBARGOS/IMPUGNAÇÃO, cujos 

fundamentos admitidos estão disciplinados no art. 52, IX, da Lei n. 

9.099/1995 e Enunciados n. 121, 142 e 156 do FONAJE, aquele aprovado 

no XXI Encontro FONAJE de Vitória/ES, esse aprovado no XXVIII FONAJE 

– BA – 24 a 26 de novembro de 2010 e este aprovado no XXX FONAJE – 

SP 16 a 18 de novembro de 2011, bem como Enunciado n. 10 da Súmula 

da Turma Recursal Única deste Estado de Mato Grosso. Oportunamente, 

se necessário e caso haja interesse das partes manifestada de forma 

expressa, audiência de conciliação será designada. Não apresentados os 

embargos/impugnação, ou julgados improcedentes, qualquer das partes 

poderá requerer ao magistrado a adoção de uma das alternativas do § 2º 

do art. 53 da Lei n. 9.099/1995. Não solucionada a lide ou requerida a 

adjudicação – NCPC, art. 876 e ss. -, INTIME o(s) credor(es)/exequente(s) 

para manifestar(em) se deseja(m) promover a alienação dos bens 

constritos, por sua própria iniciativa ou por intermédio de corretor 

credenciado perante a autoridade judiciária – CPC, art. 685-C/NCPC, art. 

880 e art. 1.004, § 4º, da CNGC. Cumpra, expedindo o necessário. Às 

providências. Araputanga-MT, 8 de dezembro de 2018 - 15:41:12. 

(assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010271-73.2016.8.11.0038 REQUERENTE: NERI APARECIDO DE 

MENEZES REQUERIDO: OI MOVEL S.A Visto e bem examinado. Trato de 

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 

- rito da Lei n. 9.099/1995, art. 52 e ss. c/c CPC e NCPC - em que objetiva a 

exigência de obrigação por quantia certa. É o necessário. Decido de forma 

sucinta e objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, diante da 

excessiva quantidade de feitos em andamento sob a responsabilidade do 

magistrado subscrevente, bem como metas diversas de produtividade 

impostas e a serem cumpridas. Preenchidos aparentemente os requisitos, 

recebo a petição inicial com seus documentos – art. 14 e ss. da Lei n. 

9.099/1995 – e, transitada em julgado, não cumprida voluntariamente a 

sentença pelo(s) sucumbente(s), assim como tendo havido solicitação 

do(s) credor(es)/exequente(s) interessado(s), seja escrita ou verbal, 

proceder-se-á desde logo à execução/cumprimento de sentença, 

dispensada nova citação – Lei n. 9.099/1995, art. 52, IV. Condenado ao 

pagamento de quantia certa, independentemente de nova intimação 

pessoal da parte, mas concedida a oportunidade para o adimplemento 

voluntário, possível seja acrescido ao débito, constante na sentença e que 

ora se busca a satisfação, a multa de 10% (dez por cento), não aplicando 

a de honorários de advogado de 10% (dez por cento) – art. 52, caput, da 

Lei n. 9.099/1995 e 475-J do CPC/NCPC, art. 523 e §§ e Enunciado n. 97 do 

FONAJE - "A multa prevista no art. 523, § 1º, do CPC/2015 aplica-se aos 

Juizados Especiais Cíveis, ainda que o valor desta, somado ao da 

execução, ultrapasse o limite de alçada; a segunda parte do referido 

dispositivo não é aplicável, sendo, portanto, indevidos honorários 

advocatícios de dez por cento". Essa sanção processual incidirá após o 

transcurso de 15 (quinze) dias da intimação do patrono/advogado - REsp 

1134186/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, 

julgado em 01/08/2011, DJe 21/10/2011 - ou, diversamente, caso não 

tenha advogado constituído nos autos – hipótese legal do art. 9º da Lei n. 

9.099/1995 c/c NCPC, art. 513, § 2º -, da própria parte devedora, ambos 

por qualquer meio idôneo de comunicação – Lei n. 9.099/1995, art. 19. As 

intimações no Juizado Especial serão feitas na forma prevista para a 

citação ou por qualquer outro MEIO IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 

9.099/1995, art. 19 -, sendo que nas realizadas por telefone, deverá 

certificar qual o número chamado, o dia, o horário, a pessoa com quem 

falou e, em resumo, o teor da comunicação e da respectiva resposta, além 

de outras informações pertinentes – art. 911 da CNGC. Em atenção aos 

termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa intimação das 

instituições públicas ou privadas cadastradas deverá ser realizada de 

FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se tratando da hipótese 

suso mencionada, far-se-á por CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso 

de recebimento em mão própria (ARMP) e considerar-se-á feita na data da 

entrega da carta no endereço – art. 909 da CNGC. Isso posto, instruído o 

pedido com a memória discriminada e atualizada do cálculo – CPC, art. 

475-B/NCPC, art. 524 c/c art. 475-J/NCPC, art. 523 c/c art. 614, inciso II -, 

INTIME o(s) devedor(es)/executado(s), na forma suso esclarecida – 

advogado(s)/parte(s) -, para voluntariamente pagar(em) o montante da 

condenação, sob pena de incidência da multa/sanção, assim como o 

advirta de que a decisão judicial transitada em julgado poderá ser levada a 

protesto, nos termos da lei, depois de transcorrido o prazo para 

pagamento voluntário – NCPC, art. 517 -, motivo pelo qual, havendo pedido 

expresso da parte credora/exequente e caracterizada a hipótese, DEFIRO 

a expedição de certidão de teor da decisão no sentido de que o 

devedor/executado foi intimado e deixou transcorrer in albis o prazo para 

pagamento voluntário – CPC, art. 475-J/NCPC, art. 523, § 1º -, devendo ser 

fornecida no prazo de 3 (três) dias e com a indicação do nome e a 

qualificação do exequente e do executado, do número do processo, do 

valor da dívida e da data de decurso do prazo para pagamento voluntário, 

a fim de que o credor/exequente possa efetivar o protesto – NCPC, art. 

517, caput e §§ 1º e 2º. Transcorrido o prazo in albis (sem pagamento), 

será acrescido a multa de 10% (dez por cento) e, a requerimento 

expresso do(s) credor(es)/exequente(s), sem dar ciência prévia do ato 

ao(s) devedor(es)/executado(s), – CPC, 655-A/NCPC, art. 854 e ss. - - 

com a indicação do número do Cadastro de Pessoa Física - CPF ou do 

Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ do devedor, volte-me 

concluso para requisitar do Banco Central, via sistema BACENJUD 2.0, 

informações sobre a existência de ativos em nome deste e determinar, no 

mesmo ato, a sua indisponibilidade, até o valor indicado na execução – 

penhora on-line -, ou pesquisar a existência de veículos no DETRAN, via 

sistema RENAJUD. Inexistente(s) esse(s), expedir-se-á mandado e o(a) 

Oficial(a) de Justiça procederá de imediato à penhora de bem(s), onde se 

encontrem, ainda que sob a posse, a detenção ou a guarda de terceiros – 

NCPC, art. 845 -, e a sua(s) avaliação(ões), que constará de vistoria e de 

laudo anexados ao auto de penhora com a especificação dos bens, com 

suas características, e o estado em que se encontram, bem como o seu 

valor – NCPC, art. 870 e ss. -, removendo-o(s) no mesmo ato, se possível, 

e depositando esse(s) bem(ns) penhorado(s) com a parte 

credora/exequente, por não haver depositário judicial – NCPC, art. 840, II e 

§ 1º -, salvo nos casos de difícil remoção ou quando anuir o 

credor/exequente, hipótese em que poderá ser depositada com o 

devedor/executado – NCPC, art. 840, § 2º -, ressaltando que os bens que 

guarnecem a residência do devedor, desde que não essenciais a 

habitabilidade, são penhoráveis – Enunciado n. 14 do FONAJE. O(a) OJA, 

quando não encontrar bens penhoráveis, independentemente de 

determinação judicial expressa, deverá descrever na certidão os bens 

que guarnecem a residência ou o estabelecimento do executado, quando 

este for pessoa jurídica, bem como nomear o devedor/executado ou seu 

representante legal como depositário provisório de tais bens listados, até 

ulterior determinação do magistrado – NCPC, art. 836, § 1º e § 2º. 

Esclareço que, para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, 

cabe ao exequente providenciar a averbação do arresto ou da penhora no 

registro competente, mediante apresentação de cópia do auto ou do termo, 

independentemente de mandado judicial – NCPC, art. 844. Do auto de 

penhora e de avaliação será de imediato intimado o executado (pessoa de 

seu advogado, representante legal, ou pessoalmente) – CPC, art. 475-J, § 

1º/NCPC, art. 525 c/c Lei n. 9.099/1995, art. 19 - para que, querendo e NO 

PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS da intimação da penhora ou data de eventual 

depósito espontâneo, OFEREÇA EMBARGOS/IMPUGNAÇÃO, cujos 

fundamentos admitidos estão disciplinados no art. 52, IX, da Lei n. 

9.099/1995 e Enunciados n. 121, 142 e 156 do FONAJE, aquele aprovado 

no XXI Encontro FONAJE de Vitória/ES, esse aprovado no XXVIII FONAJE 

– BA – 24 a 26 de novembro de 2010 e este aprovado no XXX FONAJE – 

SP 16 a 18 de novembro de 2011, bem como Enunciado n. 10 da Súmula 

da Turma Recursal Única deste Estado de Mato Grosso. Oportunamente, 

se necessário e caso haja interesse das partes manifestada de forma 

expressa, audiência de conciliação será designada. Não apresentados os 

embargos/impugnação, ou julgados improcedentes, qualquer das partes 

poderá requerer ao magistrado a adoção de uma das alternativas do § 2º 

do art. 53 da Lei n. 9.099/1995. Não solucionada a lide ou requerida a 

adjudicação – NCPC, art. 876 e ss. -, INTIME o(s) credor(es)/exequente(s) 

para manifestar(em) se deseja(m) promover a alienação dos bens 

constritos, por sua própria iniciativa ou por intermédio de corretor 

credenciado perante a autoridade judiciária – CPC, art. 685-C/NCPC, art. 

880 e art. 1.004, § 4º, da CNGC. Cumpra, expedindo o necessário. Às 

providências. Araputanga-MT, 8 de dezembro de 2018 - 15:41:12. 

(assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010332-31.2016.8.11.0038 REQUERENTE: IURY TAICY DE MORAES 

CAMPOS REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Visto e bem examinado. 

Trato de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA - rito da Lei n. 9.099/1995, art. 52 e ss. c/c CPC e NCPC - em 

que objetiva a exigência de obrigação por quantia certa, bem como a 

conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, utilizando-se como 

parâmetro para fixar o valor o dano moral/imaterial em que condenada a 

fornecedora, sobre a afirmação de que a linha móvel foi transferida para 
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terceiro de boa-fé. Isso posto e diante da necessidade de garantir os 

contraditório e ampla defesa, DETERMINO a intimação da parte adversa, 

ora devedora/executada, para, querendo, manifestar no prazo de 15 

(quinze) dias sobre isso e se concorda com o importe apresentado, 

retornando-me concluso para decidir em prosseguimento. Intime. Cumpra. 

Às providências. Araputanga-MT, 8 de dezembro de 2018 - 12:39:34. 

(assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito
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Parte(s) Polo Ativo:

IURY TAICY DE MORAES CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR OAB - MT0006702A 

(ADVOGADO(A))

RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA OAB - MT0019474A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010332-31.2016.8.11.0038 REQUERENTE: IURY TAICY DE MORAES 

CAMPOS REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Visto e bem examinado. 

Trato de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA - rito da Lei n. 9.099/1995, art. 52 e ss. c/c CPC e NCPC - em 

que objetiva a exigência de obrigação por quantia certa, bem como a 

conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, utilizando-se como 

parâmetro para fixar o valor o dano moral/imaterial em que condenada a 

fornecedora, sobre a afirmação de que a linha móvel foi transferida para 

terceiro de boa-fé. Isso posto e diante da necessidade de garantir os 

contraditório e ampla defesa, DETERMINO a intimação da parte adversa, 

ora devedora/executada, para, querendo, manifestar no prazo de 15 

(quinze) dias sobre isso e se concorda com o importe apresentado, 

retornando-me concluso para decidir em prosseguimento. Intime. Cumpra. 

Às providências. Araputanga-MT, 8 de dezembro de 2018 - 12:39:34. 

(assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000015-59.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZETE DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000015-59.2017.8.11.0038 REQUERENTE: ELIZETE DE SOUZA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO – rito da 

Lei n. 9.099/1995 -, cujo trânsito em julgado foi certificado e o processo 

devolvido, razão pela qual dou-me por ciente do retorno dos autos e 

decisum proferido pelo Conselho/Turma Recursal, assim como DETERMINO 

que intime as partes, uma vez que, além da iniciativa do credor para 

requerer o processamento da EXECUÇÃO DE TÍTULO 

JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da Lei n. 9.099/1995, art. 52 

e ss. c/c CPC e NCPC -, é lícito ao devedor, antes de ser intimado para o 

cumprimento da sentença pleiteado por aquele, comparecer em juízo e 

oferecer em pagamento o valor que entender devido, apresentando 

memória discriminada do cálculo. As intimações no Juizado Especial serão 

feitas na forma prevista para a citação ou por qualquer outro MEIO 

IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/1995, art. 19 -, sendo que nas 

realizadas por telefone, deverá certificar qual o número chamado, o dia, o 

horário, a pessoa com quem falou e, em resumo, o teor da comunicação e 

da respectiva resposta, além de outras informações pertinentes – art. 911 

da CNGC. Em atenção aos termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização 

dessa intimação das instituições públicas ou privadas cadastradas deverá 

ser realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se 

t ratando da hipótese suso mencionada,  far-se-á por 

CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em mão própria 

(ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta no endereço – 

art. 909 da CNGC. Por fim, feita(s) a(s) intimação(ões) e nada requerido no 

prazo de 15 (quinze) dias, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu 

desarquivamento a pedido da parte – art. 1.006 da CNGC - “Art. 1.006. 

Transitada em julgado a sentença e decorridos 15 (quinze) dias sem a 

manifestação da parte vencedora expressando o desejo de executá-la, os 

autos serão arquivados”. Cumpra. Às providências. Araputanga-MT, 8 de 

dezembro de 2018. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000015-59.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZETE DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000015-59.2017.8.11.0038 REQUERENTE: ELIZETE DE SOUZA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO – rito da 

Lei n. 9.099/1995 -, cujo trânsito em julgado foi certificado e o processo 

devolvido, razão pela qual dou-me por ciente do retorno dos autos e 

decisum proferido pelo Conselho/Turma Recursal, assim como DETERMINO 

que intime as partes, uma vez que, além da iniciativa do credor para 

requerer o processamento da EXECUÇÃO DE TÍTULO 

JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da Lei n. 9.099/1995, art. 52 

e ss. c/c CPC e NCPC -, é lícito ao devedor, antes de ser intimado para o 

cumprimento da sentença pleiteado por aquele, comparecer em juízo e 

oferecer em pagamento o valor que entender devido, apresentando 

memória discriminada do cálculo. As intimações no Juizado Especial serão 

feitas na forma prevista para a citação ou por qualquer outro MEIO 

IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/1995, art. 19 -, sendo que nas 

realizadas por telefone, deverá certificar qual o número chamado, o dia, o 

horário, a pessoa com quem falou e, em resumo, o teor da comunicação e 

da respectiva resposta, além de outras informações pertinentes – art. 911 

da CNGC. Em atenção aos termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização 

dessa intimação das instituições públicas ou privadas cadastradas deverá 

ser realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se 

t ratando da hipótese suso mencionada,  far-se-á por 

CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em mão própria 

(ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta no endereço – 

art. 909 da CNGC. Por fim, feita(s) a(s) intimação(ões) e nada requerido no 

prazo de 15 (quinze) dias, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu 

desarquivamento a pedido da parte – art. 1.006 da CNGC - “Art. 1.006. 

Transitada em julgado a sentença e decorridos 15 (quinze) dias sem a 

manifestação da parte vencedora expressando o desejo de executá-la, os 

autos serão arquivados”. Cumpra. Às providências. Araputanga-MT, 8 de 

dezembro de 2018. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010000-30.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ADELIA HERCULANO FERREIRA DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

MUNICIPIO DE ARAPUTANGA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010000-30.2017.8.11.0038 EXEQUENTE: ADELIA HERCULANO 

FERREIRA DE OLIVEIRA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO, 

MUNICIPIO DE ARAPUTANGA Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO em 

que a parte autora/requerente pugna pela expedição de alvará judicial de 

levantamento dos valores constritos para tratamento de saúde em favor 
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de conta bancária própria, contudo verifico que o procedimento deve ser 

realizado por profissional médico específico, razão pela qual indefiro o 

pedido e, como outrora realizado em processos idênticos na Comarca 

envolvendo esse tipo de procedimento, DETERMINO a indicação do 

responsável pelas aplicações e dos dados bancários desse ou pessoa 

jurídica, necessário para transferência direta do dinheiro decorrente de 

contas públicas, quem deverá também se responsabilizar pela emissão da 

documentação fiscal e comprovar o adimplemento. Esclareço que o 

orçamento apresentado nos autos para justificar o pedido de penhora 

online/constrição tem os dados pessoais e bancários necessários, 

contudo não há informação concreta de que será o responsável pela 

efetiva realização do procedimento, o que não justifica a informação de 

falta de contato. Intime. Cumpra. Às providências. Araputanga-MT, 8 de 

dezembro de 2018 - 11:16:30. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. 

Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000067-21.2018.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS CORREA VIANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILAINE APARECIDA SOARES OAB - MT0015818A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LIMITADA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

ALEXANDRE FONSECA DE MELLO OAB - SP222219 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000067-21.2018.8.11.0038 REQUERENTE: LUCAS CORREA VIANA 

REQUERIDO: DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO 

DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A, LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) 

LIMITADA Visto em bem examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – 

rito da Lei n. 9.099/1995 -, tendo como partes as indicadas em epígrafe, 

em que a parte sucumbente DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E 

DISTRIBUICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A., irresignada com o 

decisum, representada por advogado – Lei n. 9.099/1995, art. 41, § 2º -, 

apresentou recurso inominado no prazo legal de 10 (dez) dias, contados 

da ciência da sentença, por petição escrita com as razões e o pedido - 

.Lei n. 9.099/1995, art. 42, caput -, assim como devidamente preparado. A 

correclamada e devedora solidária LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) 

LIMITADA realizou o depósito/pagamento da integralidade do débito em 

aberto, pugnando pela restituição do produto e extinção decorrente do 

adimplemento. A parte reclamante, ora credora/exequente, esclareceu que 

o produto não está consigo e pugnou pela expedição de alvará judicial de 

levantamento desse valor depositado para o adimplemento da obrigação 

de pagar quantia certa. Ocorre que o recurso inominado interposto por um 

dos litisconsortes, mormente quando comuns e convergentes os 

interesses, a todos aproveita. Igualmente na hipótese do processo, em 

que há solidariedade passiva e os fundamentos da irresignação tem 

relação com questões que afetam o decidido em desfavor da parte que 

apresentou o depósito e da outra que interpôs o recurso inominado, ou 

seja, o recurso interposto por um devedor aproveitará aos outros quando 

as defesas opostas ao credor lhes forem comuns. Isso posto e porque 

interposto recurso inominado por devedor solidário, obstando o trânsito em 

julgado e a expedição do alvará judicial de levantamento, por ora, 

INDEFIRO o pedido da parte reclamante e DETERMINO que, através do(a) 

advogado(a) e via DJe, para manifestação em 5 (cinco) dias, intime: a) a 

reclamada DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE 

MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A. para que tenha ciência do 

pagamento/adimplemento pela correclamada LENOVO TECNOLOGIA 

(BRASIL) LIMITADA e esclareça se desiste do recurso inominado 

interposto ou não; b) a reclamante para que esclareça se renuncia ou não 

ao direito de crédito existente em desfavor da devedora solidária 

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S.A., fato que resultaria na perda do objeto 

superveniente, falta de interesse recursal e extinção; a reclamada 

LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LIMITADA, para que tenha ciência da 

manifestação da parte autora reclamante em relação ao produto que 

pugna a devolução/restituição. Após, volte-me para decidir em 

prosseguimento. Cumpra, expedindo o necessário. Às providências. 

Araputanga-MT, 8 de dezembro de 2018 - 08:54:23. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000067-21.2018.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS CORREA VIANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILAINE APARECIDA SOARES OAB - MT0015818A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LIMITADA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

ALEXANDRE FONSECA DE MELLO OAB - SP222219 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000067-21.2018.8.11.0038 REQUERENTE: LUCAS CORREA VIANA 

REQUERIDO: DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO 

DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A, LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) 

LIMITADA Visto em bem examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – 

rito da Lei n. 9.099/1995 -, tendo como partes as indicadas em epígrafe, 

em que a parte sucumbente DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E 

DISTRIBUICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A., irresignada com o 

decisum, representada por advogado – Lei n. 9.099/1995, art. 41, § 2º -, 

apresentou recurso inominado no prazo legal de 10 (dez) dias, contados 

da ciência da sentença, por petição escrita com as razões e o pedido - 

.Lei n. 9.099/1995, art. 42, caput -, assim como devidamente preparado. A 

correclamada e devedora solidária LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) 

LIMITADA realizou o depósito/pagamento da integralidade do débito em 

aberto, pugnando pela restituição do produto e extinção decorrente do 

adimplemento. A parte reclamante, ora credora/exequente, esclareceu que 

o produto não está consigo e pugnou pela expedição de alvará judicial de 

levantamento desse valor depositado para o adimplemento da obrigação 

de pagar quantia certa. Ocorre que o recurso inominado interposto por um 

dos litisconsortes, mormente quando comuns e convergentes os 

interesses, a todos aproveita. Igualmente na hipótese do processo, em 

que há solidariedade passiva e os fundamentos da irresignação tem 

relação com questões que afetam o decidido em desfavor da parte que 

apresentou o depósito e da outra que interpôs o recurso inominado, ou 

seja, o recurso interposto por um devedor aproveitará aos outros quando 

as defesas opostas ao credor lhes forem comuns. Isso posto e porque 

interposto recurso inominado por devedor solidário, obstando o trânsito em 

julgado e a expedição do alvará judicial de levantamento, por ora, 

INDEFIRO o pedido da parte reclamante e DETERMINO que, através do(a) 

advogado(a) e via DJe, para manifestação em 5 (cinco) dias, intime: a) a 

reclamada DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE 

MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A. para que tenha ciência do 

pagamento/adimplemento pela correclamada LENOVO TECNOLOGIA 

(BRASIL) LIMITADA e esclareça se desiste do recurso inominado 

interposto ou não; b) a reclamante para que esclareça se renuncia ou não 

ao direito de crédito existente em desfavor da devedora solidária 

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S.A., fato que resultaria na perda do objeto 

superveniente, falta de interesse recursal e extinção; a reclamada 

LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LIMITADA, para que tenha ciência da 

manifestação da parte autora reclamante em relação ao produto que 

pugna a devolução/restituição. Após, volte-me para decidir em 

prosseguimento. Cumpra, expedindo o necessário. Às providências. 

Araputanga-MT, 8 de dezembro de 2018 - 08:54:23. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000067-21.2018.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS CORREA VIANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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EDILAINE APARECIDA SOARES OAB - MT0015818A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LIMITADA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

ALEXANDRE FONSECA DE MELLO OAB - SP222219 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000067-21.2018.8.11.0038 REQUERENTE: LUCAS CORREA VIANA 

REQUERIDO: DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO 

DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A, LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) 

LIMITADA Visto em bem examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – 

rito da Lei n. 9.099/1995 -, tendo como partes as indicadas em epígrafe, 

em que a parte sucumbente DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E 

DISTRIBUICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A., irresignada com o 

decisum, representada por advogado – Lei n. 9.099/1995, art. 41, § 2º -, 

apresentou recurso inominado no prazo legal de 10 (dez) dias, contados 

da ciência da sentença, por petição escrita com as razões e o pedido - 

.Lei n. 9.099/1995, art. 42, caput -, assim como devidamente preparado. A 

correclamada e devedora solidária LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) 

LIMITADA realizou o depósito/pagamento da integralidade do débito em 

aberto, pugnando pela restituição do produto e extinção decorrente do 

adimplemento. A parte reclamante, ora credora/exequente, esclareceu que 

o produto não está consigo e pugnou pela expedição de alvará judicial de 

levantamento desse valor depositado para o adimplemento da obrigação 

de pagar quantia certa. Ocorre que o recurso inominado interposto por um 

dos litisconsortes, mormente quando comuns e convergentes os 

interesses, a todos aproveita. Igualmente na hipótese do processo, em 

que há solidariedade passiva e os fundamentos da irresignação tem 

relação com questões que afetam o decidido em desfavor da parte que 

apresentou o depósito e da outra que interpôs o recurso inominado, ou 

seja, o recurso interposto por um devedor aproveitará aos outros quando 

as defesas opostas ao credor lhes forem comuns. Isso posto e porque 

interposto recurso inominado por devedor solidário, obstando o trânsito em 

julgado e a expedição do alvará judicial de levantamento, por ora, 

INDEFIRO o pedido da parte reclamante e DETERMINO que, através do(a) 

advogado(a) e via DJe, para manifestação em 5 (cinco) dias, intime: a) a 

reclamada DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE 

MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A. para que tenha ciência do 

pagamento/adimplemento pela correclamada LENOVO TECNOLOGIA 

(BRASIL) LIMITADA e esclareça se desiste do recurso inominado 

interposto ou não; b) a reclamante para que esclareça se renuncia ou não 

ao direito de crédito existente em desfavor da devedora solidária 

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S.A., fato que resultaria na perda do objeto 

superveniente, falta de interesse recursal e extinção; a reclamada 

LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LIMITADA, para que tenha ciência da 

manifestação da parte autora reclamante em relação ao produto que 

pugna a devolução/restituição. Após, volte-me para decidir em 

prosseguimento. Cumpra, expedindo o necessário. Às providências. 

Araputanga-MT, 8 de dezembro de 2018 - 08:54:23. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010298-56.2016.8.11.0038 REQUERENTE: ANGRA MARTINS DA SILVA 

REQUERIDO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE 

MT, ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Visto e 

bem examinado. Trato de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO 

JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da Lei n. 9.099/1995, art. 52 

e ss. c/c CPC e NCPC - em que objetiva a exigência de obrigação por 

quantia certa. É o necessário. Decido de forma sucinta e objetivamente 

fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva quantidade de 

feitos em andamento sob a responsabilidade do magistrado subscrevente, 

bem como metas diversas de produtividade impostas e a serem 

cumpridas. Preenchidos aparentemente os requisitos, recebo a petição 

inicial com seus documentos – art. 14 e ss. da Lei n. 9.099/1995 – e, 

transitada em julgado, não cumprida voluntariamente a sentença pelo(s) 

sucumbente(s), assim como tendo havido solicitação do(s) 

credor(es)/exequente(s) interessado(s), seja escrita ou verbal, 

proceder-se-á desde logo à execução/cumprimento de sentença, 

dispensada nova citação – Lei n. 9.099/1995, art. 52, IV. Condenado ao 

pagamento de quantia certa, independentemente de nova intimação 

pessoal da parte, mas concedida a oportunidade para o adimplemento 

voluntário, possível seja acrescido ao débito, constante na sentença e que 

ora se busca a satisfação, a multa de 10% (dez por cento), não aplicando 

a de honorários de advogado de 10% (dez por cento) – art. 52, caput, da 

Lei n. 9.099/1995 e 475-J do CPC/NCPC, art. 523 e §§ e Enunciado n. 97 do 

FONAJE - "A multa prevista no art. 523, § 1º, do CPC/2015 aplica-se aos 

Juizados Especiais Cíveis, ainda que o valor desta, somado ao da 

execução, ultrapasse o limite de alçada; a segunda parte do referido 

dispositivo não é aplicável, sendo, portanto, indevidos honorários 

advocatícios de dez por cento". Essa sanção processual incidirá após o 

transcurso de 15 (quinze) dias da intimação do patrono/advogado - REsp 

1134186/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, 

julgado em 01/08/2011, DJe 21/10/2011 - ou, diversamente, caso não 

tenha advogado constituído nos autos – hipótese legal do art. 9º da Lei n. 

9.099/1995 c/c NCPC, art. 513, § 2º -, da própria parte devedora, ambos 

por qualquer meio idôneo de comunicação – Lei n. 9.099/1995, art. 19. As 

intimações no Juizado Especial serão feitas na forma prevista para a 

citação ou por qualquer outro MEIO IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 

9.099/1995, art. 19 -, sendo que nas realizadas por telefone, deverá 

certificar qual o número chamado, o dia, o horário, a pessoa com quem 

falou e, em resumo, o teor da comunicação e da respectiva resposta, além 

de outras informações pertinentes – art. 911 da CNGC. Em atenção aos 

termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa intimação das 

instituições públicas ou privadas cadastradas deverá ser realizada de 

FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se tratando da hipótese 

suso mencionada, far-se-á por CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso 

de recebimento em mão própria (ARMP) e considerar-se-á feita na data da 

entrega da carta no endereço – art. 909 da CNGC. Isso posto, instruído o 

pedido com a memória discriminada e atualizada do cálculo – CPC, art. 

475-B/NCPC, art. 524 c/c art. 475-J/NCPC, art. 523 c/c art. 614, inciso II -, 

INTIME o(s) devedor(es)/executado(s), na forma suso esclarecida – 

advogado(s)/parte(s) -, para voluntariamente pagar(em) o montante da 

condenação, sob pena de incidência da multa/sanção, assim como o 

advirta de que a decisão judicial transitada em julgado poderá ser levada a 

protesto, nos termos da lei, depois de transcorrido o prazo para 

pagamento voluntário – NCPC, art. 517 -, motivo pelo qual, havendo pedido 

expresso da parte credora/exequente e caracterizada a hipótese, DEFIRO 

a expedição de certidão de teor da decisão no sentido de que o 

devedor/executado foi intimado e deixou transcorrer in albis o prazo para 

pagamento voluntário – CPC, art. 475-J/NCPC, art. 523, § 1º -, devendo ser 

fornecida no prazo de 3 (três) dias e com a indicação do nome e a 

qualificação do exequente e do executado, do número do processo, do 

valor da dívida e da data de decurso do prazo para pagamento voluntário, 

a fim de que o credor/exequente possa efetivar o protesto – NCPC, art. 

517, caput e §§ 1º e 2º. Transcorrido o prazo in albis (sem pagamento), 

será acrescido a multa de 10% (dez por cento) e, a requerimento 

expresso do(s) credor(es)/exequente(s), sem dar ciência prévia do ato 

ao(s) devedor(es)/executado(s), – CPC, 655-A/NCPC, art. 854 e ss. - - 

com a indicação do número do Cadastro de Pessoa Física - CPF ou do 
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Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ do devedor, volte-me 

concluso para requisitar do Banco Central, via sistema BACENJUD 2.0, 

informações sobre a existência de ativos em nome deste e determinar, no 

mesmo ato, a sua indisponibilidade, até o valor indicado na execução – 

penhora on-line -, ou pesquisar a existência de veículos no DETRAN, via 

sistema RENAJUD. Inexistente(s) esse(s), expedir-se-á mandado e o(a) 

Oficial(a) de Justiça procederá de imediato à penhora de bem(s), onde se 

encontrem, ainda que sob a posse, a detenção ou a guarda de terceiros – 

NCPC, art. 845 -, e a sua(s) avaliação(ões), que constará de vistoria e de 

laudo anexados ao auto de penhora com a especificação dos bens, com 

suas características, e o estado em que se encontram, bem como o seu 

valor – NCPC, art. 870 e ss. -, removendo-o(s) no mesmo ato, se possível, 

e depositando esse(s) bem(ns) penhorado(s) com a parte 

credora/exequente, por não haver depositário judicial – NCPC, art. 840, II e 

§ 1º -, salvo nos casos de difícil remoção ou quando anuir o 

credor/exequente, hipótese em que poderá ser depositada com o 

devedor/executado – NCPC, art. 840, § 2º -, ressaltando que os bens que 

guarnecem a residência do devedor, desde que não essenciais a 

habitabilidade, são penhoráveis – Enunciado n. 14 do FONAJE. O(a) OJA, 

quando não encontrar bens penhoráveis, independentemente de 

determinação judicial expressa, deverá descrever na certidão os bens 

que guarnecem a residência ou o estabelecimento do executado, quando 

este for pessoa jurídica, bem como nomear o devedor/executado ou seu 

representante legal como depositário provisório de tais bens listados, até 

ulterior determinação do magistrado – NCPC, art. 836, § 1º e § 2º. 

Esclareço que, para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, 

cabe ao exequente providenciar a averbação do arresto ou da penhora no 

registro competente, mediante apresentação de cópia do auto ou do termo, 

independentemente de mandado judicial – NCPC, art. 844. Do auto de 

penhora e de avaliação será de imediato intimado o executado (pessoa de 

seu advogado, representante legal, ou pessoalmente) – CPC, art. 475-J, § 

1º/NCPC, art. 525 c/c Lei n. 9.099/1995, art. 19 - para que, querendo e NO 

PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS da intimação da penhora ou data de eventual 

depósito espontâneo, OFEREÇA EMBARGOS/IMPUGNAÇÃO, cujos 

fundamentos admitidos estão disciplinados no art. 52, IX, da Lei n. 

9.099/1995 e Enunciados n. 121, 142 e 156 do FONAJE, aquele aprovado 

no XXI Encontro FONAJE de Vitória/ES, esse aprovado no XXVIII FONAJE 

– BA – 24 a 26 de novembro de 2010 e este aprovado no XXX FONAJE – 

SP 16 a 18 de novembro de 2011, bem como Enunciado n. 10 da Súmula 

da Turma Recursal Única deste Estado de Mato Grosso. Oportunamente, 

se necessário e caso haja interesse das partes manifestada de forma 

expressa, audiência de conciliação será designada. Não apresentados os 

embargos/impugnação, ou julgados improcedentes, qualquer das partes 

poderá requerer ao magistrado a adoção de uma das alternativas do § 2º 

do art. 53 da Lei n. 9.099/1995. Não solucionada a lide ou requerida a 

adjudicação – NCPC, art. 876 e ss. -, INTIME o(s) credor(es)/exequente(s) 

para manifestar(em) se deseja(m) promover a alienação dos bens 

constritos, por sua própria iniciativa ou por intermédio de corretor 

credenciado perante a autoridade judiciária – CPC, art. 685-C/NCPC, art. 

880 e art. 1.004, § 4º, da CNGC. Cumpra, expedindo o necessário. Às 

providências. Araputanga-MT, 7 de dezembro de 2018 - 23:49:53. 

(assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010298-56.2016.8.11.0038 REQUERENTE: ANGRA MARTINS DA SILVA 

REQUERIDO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE 

MT, ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Visto e 

bem examinado. Trato de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO 

JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da Lei n. 9.099/1995, art. 52 

e ss. c/c CPC e NCPC - em que objetiva a exigência de obrigação por 

quantia certa. É o necessário. Decido de forma sucinta e objetivamente 

fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva quantidade de 

feitos em andamento sob a responsabilidade do magistrado subscrevente, 

bem como metas diversas de produtividade impostas e a serem 

cumpridas. Preenchidos aparentemente os requisitos, recebo a petição 

inicial com seus documentos – art. 14 e ss. da Lei n. 9.099/1995 – e, 

transitada em julgado, não cumprida voluntariamente a sentença pelo(s) 

sucumbente(s), assim como tendo havido solicitação do(s) 

credor(es)/exequente(s) interessado(s), seja escrita ou verbal, 

proceder-se-á desde logo à execução/cumprimento de sentença, 

dispensada nova citação – Lei n. 9.099/1995, art. 52, IV. Condenado ao 

pagamento de quantia certa, independentemente de nova intimação 

pessoal da parte, mas concedida a oportunidade para o adimplemento 

voluntário, possível seja acrescido ao débito, constante na sentença e que 

ora se busca a satisfação, a multa de 10% (dez por cento), não aplicando 

a de honorários de advogado de 10% (dez por cento) – art. 52, caput, da 

Lei n. 9.099/1995 e 475-J do CPC/NCPC, art. 523 e §§ e Enunciado n. 97 do 

FONAJE - "A multa prevista no art. 523, § 1º, do CPC/2015 aplica-se aos 

Juizados Especiais Cíveis, ainda que o valor desta, somado ao da 

execução, ultrapasse o limite de alçada; a segunda parte do referido 

dispositivo não é aplicável, sendo, portanto, indevidos honorários 

advocatícios de dez por cento". Essa sanção processual incidirá após o 

transcurso de 15 (quinze) dias da intimação do patrono/advogado - REsp 

1134186/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, 

julgado em 01/08/2011, DJe 21/10/2011 - ou, diversamente, caso não 

tenha advogado constituído nos autos – hipótese legal do art. 9º da Lei n. 

9.099/1995 c/c NCPC, art. 513, § 2º -, da própria parte devedora, ambos 

por qualquer meio idôneo de comunicação – Lei n. 9.099/1995, art. 19. As 

intimações no Juizado Especial serão feitas na forma prevista para a 

citação ou por qualquer outro MEIO IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 

9.099/1995, art. 19 -, sendo que nas realizadas por telefone, deverá 

certificar qual o número chamado, o dia, o horário, a pessoa com quem 

falou e, em resumo, o teor da comunicação e da respectiva resposta, além 

de outras informações pertinentes – art. 911 da CNGC. Em atenção aos 

termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa intimação das 

instituições públicas ou privadas cadastradas deverá ser realizada de 

FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se tratando da hipótese 

suso mencionada, far-se-á por CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso 

de recebimento em mão própria (ARMP) e considerar-se-á feita na data da 

entrega da carta no endereço – art. 909 da CNGC. Isso posto, instruído o 

pedido com a memória discriminada e atualizada do cálculo – CPC, art. 

475-B/NCPC, art. 524 c/c art. 475-J/NCPC, art. 523 c/c art. 614, inciso II -, 

INTIME o(s) devedor(es)/executado(s), na forma suso esclarecida – 

advogado(s)/parte(s) -, para voluntariamente pagar(em) o montante da 

condenação, sob pena de incidência da multa/sanção, assim como o 

advirta de que a decisão judicial transitada em julgado poderá ser levada a 

protesto, nos termos da lei, depois de transcorrido o prazo para 

pagamento voluntário – NCPC, art. 517 -, motivo pelo qual, havendo pedido 

expresso da parte credora/exequente e caracterizada a hipótese, DEFIRO 

a expedição de certidão de teor da decisão no sentido de que o 

devedor/executado foi intimado e deixou transcorrer in albis o prazo para 

pagamento voluntário – CPC, art. 475-J/NCPC, art. 523, § 1º -, devendo ser 

fornecida no prazo de 3 (três) dias e com a indicação do nome e a 

qualificação do exequente e do executado, do número do processo, do 

valor da dívida e da data de decurso do prazo para pagamento voluntário, 

a fim de que o credor/exequente possa efetivar o protesto – NCPC, art. 

517, caput e §§ 1º e 2º. Transcorrido o prazo in albis (sem pagamento), 

será acrescido a multa de 10% (dez por cento) e, a requerimento 

expresso do(s) credor(es)/exequente(s), sem dar ciência prévia do ato 

ao(s) devedor(es)/executado(s), – CPC, 655-A/NCPC, art. 854 e ss. - - 

com a indicação do número do Cadastro de Pessoa Física - CPF ou do 

Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ do devedor, volte-me 

concluso para requisitar do Banco Central, via sistema BACENJUD 2.0, 

informações sobre a existência de ativos em nome deste e determinar, no 

mesmo ato, a sua indisponibilidade, até o valor indicado na execução – 

penhora on-line -, ou pesquisar a existência de veículos no DETRAN, via 
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sistema RENAJUD. Inexistente(s) esse(s), expedir-se-á mandado e o(a) 

Oficial(a) de Justiça procederá de imediato à penhora de bem(s), onde se 

encontrem, ainda que sob a posse, a detenção ou a guarda de terceiros – 

NCPC, art. 845 -, e a sua(s) avaliação(ões), que constará de vistoria e de 

laudo anexados ao auto de penhora com a especificação dos bens, com 

suas características, e o estado em que se encontram, bem como o seu 

valor – NCPC, art. 870 e ss. -, removendo-o(s) no mesmo ato, se possível, 

e depositando esse(s) bem(ns) penhorado(s) com a parte 

credora/exequente, por não haver depositário judicial – NCPC, art. 840, II e 

§ 1º -, salvo nos casos de difícil remoção ou quando anuir o 

credor/exequente, hipótese em que poderá ser depositada com o 

devedor/executado – NCPC, art. 840, § 2º -, ressaltando que os bens que 

guarnecem a residência do devedor, desde que não essenciais a 

habitabilidade, são penhoráveis – Enunciado n. 14 do FONAJE. O(a) OJA, 

quando não encontrar bens penhoráveis, independentemente de 

determinação judicial expressa, deverá descrever na certidão os bens 

que guarnecem a residência ou o estabelecimento do executado, quando 

este for pessoa jurídica, bem como nomear o devedor/executado ou seu 

representante legal como depositário provisório de tais bens listados, até 

ulterior determinação do magistrado – NCPC, art. 836, § 1º e § 2º. 

Esclareço que, para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, 

cabe ao exequente providenciar a averbação do arresto ou da penhora no 

registro competente, mediante apresentação de cópia do auto ou do termo, 

independentemente de mandado judicial – NCPC, art. 844. Do auto de 

penhora e de avaliação será de imediato intimado o executado (pessoa de 

seu advogado, representante legal, ou pessoalmente) – CPC, art. 475-J, § 

1º/NCPC, art. 525 c/c Lei n. 9.099/1995, art. 19 - para que, querendo e NO 

PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS da intimação da penhora ou data de eventual 

depósito espontâneo, OFEREÇA EMBARGOS/IMPUGNAÇÃO, cujos 

fundamentos admitidos estão disciplinados no art. 52, IX, da Lei n. 

9.099/1995 e Enunciados n. 121, 142 e 156 do FONAJE, aquele aprovado 

no XXI Encontro FONAJE de Vitória/ES, esse aprovado no XXVIII FONAJE 

– BA – 24 a 26 de novembro de 2010 e este aprovado no XXX FONAJE – 

SP 16 a 18 de novembro de 2011, bem como Enunciado n. 10 da Súmula 

da Turma Recursal Única deste Estado de Mato Grosso. Oportunamente, 

se necessário e caso haja interesse das partes manifestada de forma 

expressa, audiência de conciliação será designada. Não apresentados os 

embargos/impugnação, ou julgados improcedentes, qualquer das partes 

poderá requerer ao magistrado a adoção de uma das alternativas do § 2º 

do art. 53 da Lei n. 9.099/1995. Não solucionada a lide ou requerida a 

adjudicação – NCPC, art. 876 e ss. -, INTIME o(s) credor(es)/exequente(s) 

para manifestar(em) se deseja(m) promover a alienação dos bens 

constritos, por sua própria iniciativa ou por intermédio de corretor 

credenciado perante a autoridade judiciária – CPC, art. 685-C/NCPC, art. 

880 e art. 1.004, § 4º, da CNGC. Cumpra, expedindo o necessário. Às 

providências. Araputanga-MT, 7 de dezembro de 2018 - 23:49:53. 

(assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010298-56.2016.8.11.0038 REQUERENTE: ANGRA MARTINS DA SILVA 

REQUERIDO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE 

MT, ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Visto e 

bem examinado. Trato de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO 

JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da Lei n. 9.099/1995, art. 52 

e ss. c/c CPC e NCPC - em que objetiva a exigência de obrigação por 

quantia certa. É o necessário. Decido de forma sucinta e objetivamente 

fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva quantidade de 

feitos em andamento sob a responsabilidade do magistrado subscrevente, 

bem como metas diversas de produtividade impostas e a serem 

cumpridas. Preenchidos aparentemente os requisitos, recebo a petição 

inicial com seus documentos – art. 14 e ss. da Lei n. 9.099/1995 – e, 

transitada em julgado, não cumprida voluntariamente a sentença pelo(s) 

sucumbente(s), assim como tendo havido solicitação do(s) 

credor(es)/exequente(s) interessado(s), seja escrita ou verbal, 

proceder-se-á desde logo à execução/cumprimento de sentença, 

dispensada nova citação – Lei n. 9.099/1995, art. 52, IV. Condenado ao 

pagamento de quantia certa, independentemente de nova intimação 

pessoal da parte, mas concedida a oportunidade para o adimplemento 

voluntário, possível seja acrescido ao débito, constante na sentença e que 

ora se busca a satisfação, a multa de 10% (dez por cento), não aplicando 

a de honorários de advogado de 10% (dez por cento) – art. 52, caput, da 

Lei n. 9.099/1995 e 475-J do CPC/NCPC, art. 523 e §§ e Enunciado n. 97 do 

FONAJE - "A multa prevista no art. 523, § 1º, do CPC/2015 aplica-se aos 

Juizados Especiais Cíveis, ainda que o valor desta, somado ao da 

execução, ultrapasse o limite de alçada; a segunda parte do referido 

dispositivo não é aplicável, sendo, portanto, indevidos honorários 

advocatícios de dez por cento". Essa sanção processual incidirá após o 

transcurso de 15 (quinze) dias da intimação do patrono/advogado - REsp 

1134186/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, 

julgado em 01/08/2011, DJe 21/10/2011 - ou, diversamente, caso não 

tenha advogado constituído nos autos – hipótese legal do art. 9º da Lei n. 

9.099/1995 c/c NCPC, art. 513, § 2º -, da própria parte devedora, ambos 

por qualquer meio idôneo de comunicação – Lei n. 9.099/1995, art. 19. As 

intimações no Juizado Especial serão feitas na forma prevista para a 

citação ou por qualquer outro MEIO IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 

9.099/1995, art. 19 -, sendo que nas realizadas por telefone, deverá 

certificar qual o número chamado, o dia, o horário, a pessoa com quem 

falou e, em resumo, o teor da comunicação e da respectiva resposta, além 

de outras informações pertinentes – art. 911 da CNGC. Em atenção aos 

termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa intimação das 

instituições públicas ou privadas cadastradas deverá ser realizada de 

FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se tratando da hipótese 

suso mencionada, far-se-á por CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso 

de recebimento em mão própria (ARMP) e considerar-se-á feita na data da 

entrega da carta no endereço – art. 909 da CNGC. Isso posto, instruído o 

pedido com a memória discriminada e atualizada do cálculo – CPC, art. 

475-B/NCPC, art. 524 c/c art. 475-J/NCPC, art. 523 c/c art. 614, inciso II -, 

INTIME o(s) devedor(es)/executado(s), na forma suso esclarecida – 

advogado(s)/parte(s) -, para voluntariamente pagar(em) o montante da 

condenação, sob pena de incidência da multa/sanção, assim como o 

advirta de que a decisão judicial transitada em julgado poderá ser levada a 

protesto, nos termos da lei, depois de transcorrido o prazo para 

pagamento voluntário – NCPC, art. 517 -, motivo pelo qual, havendo pedido 

expresso da parte credora/exequente e caracterizada a hipótese, DEFIRO 

a expedição de certidão de teor da decisão no sentido de que o 

devedor/executado foi intimado e deixou transcorrer in albis o prazo para 

pagamento voluntário – CPC, art. 475-J/NCPC, art. 523, § 1º -, devendo ser 

fornecida no prazo de 3 (três) dias e com a indicação do nome e a 

qualificação do exequente e do executado, do número do processo, do 

valor da dívida e da data de decurso do prazo para pagamento voluntário, 

a fim de que o credor/exequente possa efetivar o protesto – NCPC, art. 

517, caput e §§ 1º e 2º. Transcorrido o prazo in albis (sem pagamento), 

será acrescido a multa de 10% (dez por cento) e, a requerimento 

expresso do(s) credor(es)/exequente(s), sem dar ciência prévia do ato 

ao(s) devedor(es)/executado(s), – CPC, 655-A/NCPC, art. 854 e ss. - - 

com a indicação do número do Cadastro de Pessoa Física - CPF ou do 

Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ do devedor, volte-me 

concluso para requisitar do Banco Central, via sistema BACENJUD 2.0, 

informações sobre a existência de ativos em nome deste e determinar, no 

mesmo ato, a sua indisponibilidade, até o valor indicado na execução – 

penhora on-line -, ou pesquisar a existência de veículos no DETRAN, via 

sistema RENAJUD. Inexistente(s) esse(s), expedir-se-á mandado e o(a) 

Oficial(a) de Justiça procederá de imediato à penhora de bem(s), onde se 

encontrem, ainda que sob a posse, a detenção ou a guarda de terceiros – 

NCPC, art. 845 -, e a sua(s) avaliação(ões), que constará de vistoria e de 

laudo anexados ao auto de penhora com a especificação dos bens, com 
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suas características, e o estado em que se encontram, bem como o seu 

valor – NCPC, art. 870 e ss. -, removendo-o(s) no mesmo ato, se possível, 

e depositando esse(s) bem(ns) penhorado(s) com a parte 

credora/exequente, por não haver depositário judicial – NCPC, art. 840, II e 

§ 1º -, salvo nos casos de difícil remoção ou quando anuir o 

credor/exequente, hipótese em que poderá ser depositada com o 

devedor/executado – NCPC, art. 840, § 2º -, ressaltando que os bens que 

guarnecem a residência do devedor, desde que não essenciais a 

habitabilidade, são penhoráveis – Enunciado n. 14 do FONAJE. O(a) OJA, 

quando não encontrar bens penhoráveis, independentemente de 

determinação judicial expressa, deverá descrever na certidão os bens 

que guarnecem a residência ou o estabelecimento do executado, quando 

este for pessoa jurídica, bem como nomear o devedor/executado ou seu 

representante legal como depositário provisório de tais bens listados, até 

ulterior determinação do magistrado – NCPC, art. 836, § 1º e § 2º. 

Esclareço que, para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, 

cabe ao exequente providenciar a averbação do arresto ou da penhora no 

registro competente, mediante apresentação de cópia do auto ou do termo, 

independentemente de mandado judicial – NCPC, art. 844. Do auto de 

penhora e de avaliação será de imediato intimado o executado (pessoa de 

seu advogado, representante legal, ou pessoalmente) – CPC, art. 475-J, § 

1º/NCPC, art. 525 c/c Lei n. 9.099/1995, art. 19 - para que, querendo e NO 

PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS da intimação da penhora ou data de eventual 

depósito espontâneo, OFEREÇA EMBARGOS/IMPUGNAÇÃO, cujos 

fundamentos admitidos estão disciplinados no art. 52, IX, da Lei n. 

9.099/1995 e Enunciados n. 121, 142 e 156 do FONAJE, aquele aprovado 

no XXI Encontro FONAJE de Vitória/ES, esse aprovado no XXVIII FONAJE 

– BA – 24 a 26 de novembro de 2010 e este aprovado no XXX FONAJE – 

SP 16 a 18 de novembro de 2011, bem como Enunciado n. 10 da Súmula 

da Turma Recursal Única deste Estado de Mato Grosso. Oportunamente, 

se necessário e caso haja interesse das partes manifestada de forma 

expressa, audiência de conciliação será designada. Não apresentados os 

embargos/impugnação, ou julgados improcedentes, qualquer das partes 

poderá requerer ao magistrado a adoção de uma das alternativas do § 2º 

do art. 53 da Lei n. 9.099/1995. Não solucionada a lide ou requerida a 

adjudicação – NCPC, art. 876 e ss. -, INTIME o(s) credor(es)/exequente(s) 

para manifestar(em) se deseja(m) promover a alienação dos bens 

constritos, por sua própria iniciativa ou por intermédio de corretor 

credenciado perante a autoridade judiciária – CPC, art. 685-C/NCPC, art. 

880 e art. 1.004, § 4º, da CNGC. Cumpra, expedindo o necessário. Às 

providências. Araputanga-MT, 7 de dezembro de 2018 - 23:49:53. 

(assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010171-21.2016.8.11.0038 REQUERENTE: FERNANDA SOUZA DE 

CAMPOS REQUERIDO: GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS LTDA Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da 

Lei n. 9.099/1995, art. 52 e ss. c/c CPC e NCPC - em que objetiva a 

exigência de obrigação por quantia certa. É o necessário. Decido de forma 

sucinta e objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, diante da 

excessiva quantidade de feitos em andamento sob a responsabilidade do 

magistrado subscrevente, bem como metas diversas de produtividade 

impostas e a serem cumpridas. Preenchidos aparentemente os requisitos, 

recebo a petição inicial com seus documentos – art. 14 e ss. da Lei n. 

9.099/1995 – e, transitada em julgado, não cumprida voluntariamente a 

sentença pelo(s) sucumbente(s), assim como tendo havido solicitação 

do(s) credor(es)/exequente(s) interessado(s), seja escrita ou verbal, 

proceder-se-á desde logo à execução/cumprimento de sentença, 

dispensada nova citação – Lei n. 9.099/1995, art. 52, IV. Condenado ao 

pagamento de quantia certa, independentemente de nova intimação 

pessoal da parte, mas concedida a oportunidade para o adimplemento 

voluntário, possível seja acrescido ao débito, constante na sentença e que 

ora se busca a satisfação, a multa de 10% (dez por cento), não aplicando 

a de honorários de advogado de 10% (dez por cento) – art. 52, caput, da 

Lei n. 9.099/1995 e 475-J do CPC/NCPC, art. 523 e §§ e Enunciado n. 97 do 

FONAJE - "A multa prevista no art. 523, § 1º, do CPC/2015 aplica-se aos 

Juizados Especiais Cíveis, ainda que o valor desta, somado ao da 

execução, ultrapasse o limite de alçada; a segunda parte do referido 

dispositivo não é aplicável, sendo, portanto, indevidos honorários 

advocatícios de dez por cento". Essa sanção processual incidirá após o 

transcurso de 15 (quinze) dias da intimação do patrono/advogado - REsp 

1134186/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, 

julgado em 01/08/2011, DJe 21/10/2011 - ou, diversamente, caso não 

tenha advogado constituído nos autos – hipótese legal do art. 9º da Lei n. 

9.099/1995 c/c NCPC, art. 513, § 2º -, da própria parte devedora, ambos 

por qualquer meio idôneo de comunicação – Lei n. 9.099/1995, art. 19. As 

intimações no Juizado Especial serão feitas na forma prevista para a 

citação ou por qualquer outro MEIO IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 

9.099/1995, art. 19 -, sendo que nas realizadas por telefone, deverá 

certificar qual o número chamado, o dia, o horário, a pessoa com quem 

falou e, em resumo, o teor da comunicação e da respectiva resposta, além 

de outras informações pertinentes – art. 911 da CNGC. Em atenção aos 

termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa intimação das 

instituições públicas ou privadas cadastradas deverá ser realizada de 

FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se tratando da hipótese 

suso mencionada, far-se-á por CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso 

de recebimento em mão própria (ARMP) e considerar-se-á feita na data da 

entrega da carta no endereço – art. 909 da CNGC. Isso posto, instruído o 

pedido com a memória discriminada e atualizada do cálculo – CPC, art. 

475-B/NCPC, art. 524 c/c art. 475-J/NCPC, art. 523 c/c art. 614, inciso II -, 

INTIME o(s) devedor(es)/executado(s), na forma suso esclarecida – 

advogado(s)/parte(s) -, para voluntariamente pagar(em) o montante da 

condenação, sob pena de incidência da multa/sanção, assim como o 

advirta de que a decisão judicial transitada em julgado poderá ser levada a 

protesto, nos termos da lei, depois de transcorrido o prazo para 

pagamento voluntário – NCPC, art. 517 -, motivo pelo qual, havendo pedido 

expresso da parte credora/exequente e caracterizada a hipótese, DEFIRO 

a expedição de certidão de teor da decisão no sentido de que o 

devedor/executado foi intimado e deixou transcorrer in albis o prazo para 

pagamento voluntário – CPC, art. 475-J/NCPC, art. 523, § 1º -, devendo ser 

fornecida no prazo de 3 (três) dias e com a indicação do nome e a 

qualificação do exequente e do executado, do número do processo, do 

valor da dívida e da data de decurso do prazo para pagamento voluntário, 

a fim de que o credor/exequente possa efetivar o protesto – NCPC, art. 

517, caput e §§ 1º e 2º. Transcorrido o prazo in albis (sem pagamento), 

será acrescido a multa de 10% (dez por cento) e, a requerimento 

expresso do(s) credor(es)/exequente(s), sem dar ciência prévia do ato 

ao(s) devedor(es)/executado(s), – CPC, 655-A/NCPC, art. 854 e ss. - - 

com a indicação do número do Cadastro de Pessoa Física - CPF ou do 

Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ do devedor, volte-me 

concluso para requisitar do Banco Central, via sistema BACENJUD 2.0, 

informações sobre a existência de ativos em nome deste e determinar, no 

mesmo ato, a sua indisponibilidade, até o valor indicado na execução – 

penhora on-line -, ou pesquisar a existência de veículos no DETRAN, via 

sistema RENAJUD. Inexistente(s) esse(s), expedir-se-á mandado e o(a) 

Oficial(a) de Justiça procederá de imediato à penhora de bem(s), onde se 

encontrem, ainda que sob a posse, a detenção ou a guarda de terceiros – 

NCPC, art. 845 -, e a sua(s) avaliação(ões), que constará de vistoria e de 

laudo anexados ao auto de penhora com a especificação dos bens, com 

suas características, e o estado em que se encontram, bem como o seu 

valor – NCPC, art. 870 e ss. -, removendo-o(s) no mesmo ato, se possível, 

e depositando esse(s) bem(ns) penhorado(s) com a parte 

credora/exequente, por não haver depositário judicial – NCPC, art. 840, II e 

§ 1º -, salvo nos casos de difícil remoção ou quando anuir o 

credor/exequente, hipótese em que poderá ser depositada com o 

devedor/executado – NCPC, art. 840, § 2º -, ressaltando que os bens que 

guarnecem a residência do devedor, desde que não essenciais a 

habitabilidade, são penhoráveis – Enunciado n. 14 do FONAJE. O(a) OJA, 
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quando não encontrar bens penhoráveis, independentemente de 

determinação judicial expressa, deverá descrever na certidão os bens 

que guarnecem a residência ou o estabelecimento do executado, quando 

este for pessoa jurídica, bem como nomear o devedor/executado ou seu 

representante legal como depositário provisório de tais bens listados, até 

ulterior determinação do magistrado – NCPC, art. 836, § 1º e § 2º. 

Esclareço que, para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, 

cabe ao exequente providenciar a averbação do arresto ou da penhora no 

registro competente, mediante apresentação de cópia do auto ou do termo, 

independentemente de mandado judicial – NCPC, art. 844. Do auto de 

penhora e de avaliação será de imediato intimado o executado (pessoa de 

seu advogado, representante legal, ou pessoalmente) – CPC, art. 475-J, § 

1º/NCPC, art. 525 c/c Lei n. 9.099/1995, art. 19 - para que, querendo e NO 

PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS da intimação da penhora ou data de eventual 

depósito espontâneo, OFEREÇA EMBARGOS/IMPUGNAÇÃO, cujos 

fundamentos admitidos estão disciplinados no art. 52, IX, da Lei n. 

9.099/1995 e Enunciados n. 121, 142 e 156 do FONAJE, aquele aprovado 

no XXI Encontro FONAJE de Vitória/ES, esse aprovado no XXVIII FONAJE 

– BA – 24 a 26 de novembro de 2010 e este aprovado no XXX FONAJE – 

SP 16 a 18 de novembro de 2011, bem como Enunciado n. 10 da Súmula 

da Turma Recursal Única deste Estado de Mato Grosso. Oportunamente, 

se necessário e caso haja interesse das partes manifestada de forma 

expressa, audiência de conciliação será designada. Não apresentados os 

embargos/impugnação, ou julgados improcedentes, qualquer das partes 

poderá requerer ao magistrado a adoção de uma das alternativas do § 2º 

do art. 53 da Lei n. 9.099/1995. Não solucionada a lide ou requerida a 

adjudicação – NCPC, art. 876 e ss. -, INTIME o(s) credor(es)/exequente(s) 

para manifestar(em) se deseja(m) promover a alienação dos bens 

constritos, por sua própria iniciativa ou por intermédio de corretor 

credenciado perante a autoridade judiciária – CPC, art. 685-C/NCPC, art. 

880 e art. 1.004, § 4º, da CNGC. Cumpra, expedindo o necessário. Às 

providências. Araputanga-MT, 7 de dezembro de 2018 - 13:56:04. 

(assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010171-21.2016.8.11.0038 REQUERENTE: FERNANDA SOUZA DE 

CAMPOS REQUERIDO: GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS LTDA Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da 

Lei n. 9.099/1995, art. 52 e ss. c/c CPC e NCPC - em que objetiva a 

exigência de obrigação por quantia certa. É o necessário. Decido de forma 

sucinta e objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, diante da 

excessiva quantidade de feitos em andamento sob a responsabilidade do 

magistrado subscrevente, bem como metas diversas de produtividade 

impostas e a serem cumpridas. Preenchidos aparentemente os requisitos, 

recebo a petição inicial com seus documentos – art. 14 e ss. da Lei n. 

9.099/1995 – e, transitada em julgado, não cumprida voluntariamente a 

sentença pelo(s) sucumbente(s), assim como tendo havido solicitação 

do(s) credor(es)/exequente(s) interessado(s), seja escrita ou verbal, 

proceder-se-á desde logo à execução/cumprimento de sentença, 

dispensada nova citação – Lei n. 9.099/1995, art. 52, IV. Condenado ao 

pagamento de quantia certa, independentemente de nova intimação 

pessoal da parte, mas concedida a oportunidade para o adimplemento 

voluntário, possível seja acrescido ao débito, constante na sentença e que 

ora se busca a satisfação, a multa de 10% (dez por cento), não aplicando 

a de honorários de advogado de 10% (dez por cento) – art. 52, caput, da 

Lei n. 9.099/1995 e 475-J do CPC/NCPC, art. 523 e §§ e Enunciado n. 97 do 

FONAJE - "A multa prevista no art. 523, § 1º, do CPC/2015 aplica-se aos 

Juizados Especiais Cíveis, ainda que o valor desta, somado ao da 

execução, ultrapasse o limite de alçada; a segunda parte do referido 

dispositivo não é aplicável, sendo, portanto, indevidos honorários 

advocatícios de dez por cento". Essa sanção processual incidirá após o 

transcurso de 15 (quinze) dias da intimação do patrono/advogado - REsp 

1134186/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, 

julgado em 01/08/2011, DJe 21/10/2011 - ou, diversamente, caso não 

tenha advogado constituído nos autos – hipótese legal do art. 9º da Lei n. 

9.099/1995 c/c NCPC, art. 513, § 2º -, da própria parte devedora, ambos 

por qualquer meio idôneo de comunicação – Lei n. 9.099/1995, art. 19. As 

intimações no Juizado Especial serão feitas na forma prevista para a 

citação ou por qualquer outro MEIO IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 

9.099/1995, art. 19 -, sendo que nas realizadas por telefone, deverá 

certificar qual o número chamado, o dia, o horário, a pessoa com quem 

falou e, em resumo, o teor da comunicação e da respectiva resposta, além 

de outras informações pertinentes – art. 911 da CNGC. Em atenção aos 

termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa intimação das 

instituições públicas ou privadas cadastradas deverá ser realizada de 

FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se tratando da hipótese 

suso mencionada, far-se-á por CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso 

de recebimento em mão própria (ARMP) e considerar-se-á feita na data da 

entrega da carta no endereço – art. 909 da CNGC. Isso posto, instruído o 

pedido com a memória discriminada e atualizada do cálculo – CPC, art. 

475-B/NCPC, art. 524 c/c art. 475-J/NCPC, art. 523 c/c art. 614, inciso II -, 

INTIME o(s) devedor(es)/executado(s), na forma suso esclarecida – 

advogado(s)/parte(s) -, para voluntariamente pagar(em) o montante da 

condenação, sob pena de incidência da multa/sanção, assim como o 

advirta de que a decisão judicial transitada em julgado poderá ser levada a 

protesto, nos termos da lei, depois de transcorrido o prazo para 

pagamento voluntário – NCPC, art. 517 -, motivo pelo qual, havendo pedido 

expresso da parte credora/exequente e caracterizada a hipótese, DEFIRO 

a expedição de certidão de teor da decisão no sentido de que o 

devedor/executado foi intimado e deixou transcorrer in albis o prazo para 

pagamento voluntário – CPC, art. 475-J/NCPC, art. 523, § 1º -, devendo ser 

fornecida no prazo de 3 (três) dias e com a indicação do nome e a 

qualificação do exequente e do executado, do número do processo, do 

valor da dívida e da data de decurso do prazo para pagamento voluntário, 

a fim de que o credor/exequente possa efetivar o protesto – NCPC, art. 

517, caput e §§ 1º e 2º. Transcorrido o prazo in albis (sem pagamento), 

será acrescido a multa de 10% (dez por cento) e, a requerimento 

expresso do(s) credor(es)/exequente(s), sem dar ciência prévia do ato 

ao(s) devedor(es)/executado(s), – CPC, 655-A/NCPC, art. 854 e ss. - - 

com a indicação do número do Cadastro de Pessoa Física - CPF ou do 

Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ do devedor, volte-me 

concluso para requisitar do Banco Central, via sistema BACENJUD 2.0, 

informações sobre a existência de ativos em nome deste e determinar, no 

mesmo ato, a sua indisponibilidade, até o valor indicado na execução – 

penhora on-line -, ou pesquisar a existência de veículos no DETRAN, via 

sistema RENAJUD. Inexistente(s) esse(s), expedir-se-á mandado e o(a) 

Oficial(a) de Justiça procederá de imediato à penhora de bem(s), onde se 

encontrem, ainda que sob a posse, a detenção ou a guarda de terceiros – 

NCPC, art. 845 -, e a sua(s) avaliação(ões), que constará de vistoria e de 

laudo anexados ao auto de penhora com a especificação dos bens, com 

suas características, e o estado em que se encontram, bem como o seu 

valor – NCPC, art. 870 e ss. -, removendo-o(s) no mesmo ato, se possível, 

e depositando esse(s) bem(ns) penhorado(s) com a parte 

credora/exequente, por não haver depositário judicial – NCPC, art. 840, II e 

§ 1º -, salvo nos casos de difícil remoção ou quando anuir o 

credor/exequente, hipótese em que poderá ser depositada com o 

devedor/executado – NCPC, art. 840, § 2º -, ressaltando que os bens que 

guarnecem a residência do devedor, desde que não essenciais a 

habitabilidade, são penhoráveis – Enunciado n. 14 do FONAJE. O(a) OJA, 

quando não encontrar bens penhoráveis, independentemente de 

determinação judicial expressa, deverá descrever na certidão os bens 

que guarnecem a residência ou o estabelecimento do executado, quando 

este for pessoa jurídica, bem como nomear o devedor/executado ou seu 

representante legal como depositário provisório de tais bens listados, até 

ulterior determinação do magistrado – NCPC, art. 836, § 1º e § 2º. 

Esclareço que, para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, 

cabe ao exequente providenciar a averbação do arresto ou da penhora no 

registro competente, mediante apresentação de cópia do auto ou do termo, 
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independentemente de mandado judicial – NCPC, art. 844. Do auto de 

penhora e de avaliação será de imediato intimado o executado (pessoa de 

seu advogado, representante legal, ou pessoalmente) – CPC, art. 475-J, § 

1º/NCPC, art. 525 c/c Lei n. 9.099/1995, art. 19 - para que, querendo e NO 

PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS da intimação da penhora ou data de eventual 

depósito espontâneo, OFEREÇA EMBARGOS/IMPUGNAÇÃO, cujos 

fundamentos admitidos estão disciplinados no art. 52, IX, da Lei n. 

9.099/1995 e Enunciados n. 121, 142 e 156 do FONAJE, aquele aprovado 

no XXI Encontro FONAJE de Vitória/ES, esse aprovado no XXVIII FONAJE 

– BA – 24 a 26 de novembro de 2010 e este aprovado no XXX FONAJE – 

SP 16 a 18 de novembro de 2011, bem como Enunciado n. 10 da Súmula 

da Turma Recursal Única deste Estado de Mato Grosso. Oportunamente, 

se necessário e caso haja interesse das partes manifestada de forma 

expressa, audiência de conciliação será designada. Não apresentados os 

embargos/impugnação, ou julgados improcedentes, qualquer das partes 

poderá requerer ao magistrado a adoção de uma das alternativas do § 2º 

do art. 53 da Lei n. 9.099/1995. Não solucionada a lide ou requerida a 

adjudicação – NCPC, art. 876 e ss. -, INTIME o(s) credor(es)/exequente(s) 

para manifestar(em) se deseja(m) promover a alienação dos bens 

constritos, por sua própria iniciativa ou por intermédio de corretor 

credenciado perante a autoridade judiciária – CPC, art. 685-C/NCPC, art. 

880 e art. 1.004, § 4º, da CNGC. Cumpra, expedindo o necessário. Às 

providências. Araputanga-MT, 7 de dezembro de 2018 - 13:56:04. 

(assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000271-02.2017.8.11.0038 REQUERENTE: RUBENS ROSA DE SOUZA 

REQUERIDO: LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA, CNOVA COMERCIO 

ELETRONICO S.A. Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE EXECUÇÃO 

DE TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da Lei n. 

9.099/1995, art. 52 e ss. c/c CPC e NCPC - em que objetiva a exigência de 

obrigação por quantia certa. É o necessário. Decido de forma sucinta e 

objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva 

quantidade de feitos em andamento sob a responsabilidade do magistrado 

subscrevente, bem como metas diversas de produtividade impostas e a 

serem cumpridas. Preenchidos aparentemente os requisitos, recebo a 

petição inicial com seus documentos – art. 14 e ss. da Lei n. 9.099/1995 – 

e, transitada em julgado, não cumprida voluntariamente a sentença pelo(s) 

sucumbente(s), assim como tendo havido solicitação do(s) 

credor(es)/exequente(s) interessado(s), seja escrita ou verbal, 

proceder-se-á desde logo à execução/cumprimento de sentença, 

dispensada nova citação – Lei n. 9.099/1995, art. 52, IV. Condenado ao 

pagamento de quantia certa, independentemente de nova intimação 

pessoal da parte, mas concedida a oportunidade para o adimplemento 

voluntário, possível seja acrescido ao débito, constante na sentença e que 

ora se busca a satisfação, a multa de 10% (dez por cento), não aplicando 

a de honorários de advogado de 10% (dez por cento) – art. 52, caput, da 

Lei n. 9.099/1995 e 475-J do CPC/NCPC, art. 523 e §§ e Enunciado n. 97 do 

FONAJE - "A multa prevista no art. 523, § 1º, do CPC/2015 aplica-se aos 

Juizados Especiais Cíveis, ainda que o valor desta, somado ao da 

execução, ultrapasse o limite de alçada; a segunda parte do referido 

dispositivo não é aplicável, sendo, portanto, indevidos honorários 

advocatícios de dez por cento". Essa sanção processual incidirá após o 

transcurso de 15 (quinze) dias da intimação do patrono/advogado - REsp 

1134186/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, 

julgado em 01/08/2011, DJe 21/10/2011 - ou, diversamente, caso não 

tenha advogado constituído nos autos – hipótese legal do art. 9º da Lei n. 

9.099/1995 c/c NCPC, art. 513, § 2º -, da própria parte devedora, ambos 

por qualquer meio idôneo de comunicação – Lei n. 9.099/1995, art. 19. As 

intimações no Juizado Especial serão feitas na forma prevista para a 

citação ou por qualquer outro MEIO IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 

9.099/1995, art. 19 -, sendo que nas realizadas por telefone, deverá 

certificar qual o número chamado, o dia, o horário, a pessoa com quem 

falou e, em resumo, o teor da comunicação e da respectiva resposta, além 

de outras informações pertinentes – art. 911 da CNGC. Em atenção aos 

termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa intimação das 

instituições públicas ou privadas cadastradas deverá ser realizada de 

FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se tratando da hipótese 

suso mencionada, far-se-á por CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso 

de recebimento em mão própria (ARMP) e considerar-se-á feita na data da 

entrega da carta no endereço – art. 909 da CNGC. Isso posto, instruído o 

pedido com a memória discriminada e atualizada do cálculo – CPC, art. 

475-B/NCPC, art. 524 c/c art. 475-J/NCPC, art. 523 c/c art. 614, inciso II -, 

INTIME o(s) devedor(es)/executado(s), na forma suso esclarecida – 

advogado(s)/parte(s) -, para voluntariamente pagar(em) o montante da 

condenação, sob pena de incidência da multa/sanção, assim como o 

advirta de que a decisão judicial transitada em julgado poderá ser levada a 

protesto, nos termos da lei, depois de transcorrido o prazo para 

pagamento voluntário – NCPC, art. 517 -, motivo pelo qual, havendo pedido 

expresso da parte credora/exequente e caracterizada a hipótese, DEFIRO 

a expedição de certidão de teor da decisão no sentido de que o 

devedor/executado foi intimado e deixou transcorrer in albis o prazo para 

pagamento voluntário – CPC, art. 475-J/NCPC, art. 523, § 1º -, devendo ser 

fornecida no prazo de 3 (três) dias e com a indicação do nome e a 

qualificação do exequente e do executado, do número do processo, do 

valor da dívida e da data de decurso do prazo para pagamento voluntário, 

a fim de que o credor/exequente possa efetivar o protesto – NCPC, art. 

517, caput e §§ 1º e 2º. Transcorrido o prazo in albis (sem pagamento), 

será acrescido a multa de 10% (dez por cento) e, a requerimento 

expresso do(s) credor(es)/exequente(s), sem dar ciência prévia do ato 

ao(s) devedor(es)/executado(s), – CPC, 655-A/NCPC, art. 854 e ss. - - 

com a indicação do número do Cadastro de Pessoa Física - CPF ou do 

Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ do devedor, volte-me 

concluso para requisitar do Banco Central, via sistema BACENJUD 2.0, 

informações sobre a existência de ativos em nome deste e determinar, no 

mesmo ato, a sua indisponibilidade, até o valor indicado na execução – 

penhora on-line -, ou pesquisar a existência de veículos no DETRAN, via 

sistema RENAJUD. Inexistente(s) esse(s), expedir-se-á mandado e o(a) 

Oficial(a) de Justiça procederá de imediato à penhora de bem(s), onde se 

encontrem, ainda que sob a posse, a detenção ou a guarda de terceiros – 

NCPC, art. 845 -, e a sua(s) avaliação(ões), que constará de vistoria e de 

laudo anexados ao auto de penhora com a especificação dos bens, com 

suas características, e o estado em que se encontram, bem como o seu 

valor – NCPC, art. 870 e ss. -, removendo-o(s) no mesmo ato, se possível, 

e depositando esse(s) bem(ns) penhorado(s) com a parte 

credora/exequente, por não haver depositário judicial – NCPC, art. 840, II e 

§ 1º -, salvo nos casos de difícil remoção ou quando anuir o 

credor/exequente, hipótese em que poderá ser depositada com o 

devedor/executado – NCPC, art. 840, § 2º -, ressaltando que os bens que 

guarnecem a residência do devedor, desde que não essenciais a 

habitabilidade, são penhoráveis – Enunciado n. 14 do FONAJE. O(a) OJA, 

quando não encontrar bens penhoráveis, independentemente de 

determinação judicial expressa, deverá descrever na certidão os bens 

que guarnecem a residência ou o estabelecimento do executado, quando 

este for pessoa jurídica, bem como nomear o devedor/executado ou seu 

representante legal como depositário provisório de tais bens listados, até 

ulterior determinação do magistrado – NCPC, art. 836, § 1º e § 2º. 

Esclareço que, para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, 

cabe ao exequente providenciar a averbação do arresto ou da penhora no 

registro competente, mediante apresentação de cópia do auto ou do termo, 

independentemente de mandado judicial – NCPC, art. 844. Do auto de 

penhora e de avaliação será de imediato intimado o executado (pessoa de 

seu advogado, representante legal, ou pessoalmente) – CPC, art. 475-J, § 

1º/NCPC, art. 525 c/c Lei n. 9.099/1995, art. 19 - para que, querendo e NO 

PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS da intimação da penhora ou data de eventual 

depósito espontâneo, OFEREÇA EMBARGOS/IMPUGNAÇÃO, cujos 

fundamentos admitidos estão disciplinados no art. 52, IX, da Lei n. 

9.099/1995 e Enunciados n. 121, 142 e 156 do FONAJE, aquele aprovado 

no XXI Encontro FONAJE de Vitória/ES, esse aprovado no XXVIII FONAJE 
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– BA – 24 a 26 de novembro de 2010 e este aprovado no XXX FONAJE – 

SP 16 a 18 de novembro de 2011, bem como Enunciado n. 10 da Súmula 

da Turma Recursal Única deste Estado de Mato Grosso. Oportunamente, 

se necessário e caso haja interesse das partes manifestada de forma 

expressa, audiência de conciliação será designada. Não apresentados os 

embargos/impugnação, ou julgados improcedentes, qualquer das partes 

poderá requerer ao magistrado a adoção de uma das alternativas do § 2º 

do art. 53 da Lei n. 9.099/1995. Não solucionada a lide ou requerida a 

adjudicação – NCPC, art. 876 e ss. -, INTIME o(s) credor(es)/exequente(s) 

para manifestar(em) se deseja(m) promover a alienação dos bens 

constritos, por sua própria iniciativa ou por intermédio de corretor 

credenciado perante a autoridade judiciária – CPC, art. 685-C/NCPC, art. 

880 e art. 1.004, § 4º, da CNGC. Cumpra, expedindo o necessário. Às 

providências. Araputanga-MT, 7 de dezembro de 2018 - 13:13:59. 

(assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000271-02.2017.8.11.0038 REQUERENTE: RUBENS ROSA DE SOUZA 

REQUERIDO: LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA, CNOVA COMERCIO 

ELETRONICO S.A. Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE EXECUÇÃO 

DE TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da Lei n. 

9.099/1995, art. 52 e ss. c/c CPC e NCPC - em que objetiva a exigência de 

obrigação por quantia certa. É o necessário. Decido de forma sucinta e 

objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva 

quantidade de feitos em andamento sob a responsabilidade do magistrado 

subscrevente, bem como metas diversas de produtividade impostas e a 

serem cumpridas. Preenchidos aparentemente os requisitos, recebo a 

petição inicial com seus documentos – art. 14 e ss. da Lei n. 9.099/1995 – 

e, transitada em julgado, não cumprida voluntariamente a sentença pelo(s) 

sucumbente(s), assim como tendo havido solicitação do(s) 

credor(es)/exequente(s) interessado(s), seja escrita ou verbal, 

proceder-se-á desde logo à execução/cumprimento de sentença, 

dispensada nova citação – Lei n. 9.099/1995, art. 52, IV. Condenado ao 

pagamento de quantia certa, independentemente de nova intimação 

pessoal da parte, mas concedida a oportunidade para o adimplemento 

voluntário, possível seja acrescido ao débito, constante na sentença e que 

ora se busca a satisfação, a multa de 10% (dez por cento), não aplicando 

a de honorários de advogado de 10% (dez por cento) – art. 52, caput, da 

Lei n. 9.099/1995 e 475-J do CPC/NCPC, art. 523 e §§ e Enunciado n. 97 do 

FONAJE - "A multa prevista no art. 523, § 1º, do CPC/2015 aplica-se aos 

Juizados Especiais Cíveis, ainda que o valor desta, somado ao da 

execução, ultrapasse o limite de alçada; a segunda parte do referido 

dispositivo não é aplicável, sendo, portanto, indevidos honorários 

advocatícios de dez por cento". Essa sanção processual incidirá após o 

transcurso de 15 (quinze) dias da intimação do patrono/advogado - REsp 

1134186/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, 

julgado em 01/08/2011, DJe 21/10/2011 - ou, diversamente, caso não 

tenha advogado constituído nos autos – hipótese legal do art. 9º da Lei n. 

9.099/1995 c/c NCPC, art. 513, § 2º -, da própria parte devedora, ambos 

por qualquer meio idôneo de comunicação – Lei n. 9.099/1995, art. 19. As 

intimações no Juizado Especial serão feitas na forma prevista para a 

citação ou por qualquer outro MEIO IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 

9.099/1995, art. 19 -, sendo que nas realizadas por telefone, deverá 

certificar qual o número chamado, o dia, o horário, a pessoa com quem 

falou e, em resumo, o teor da comunicação e da respectiva resposta, além 

de outras informações pertinentes – art. 911 da CNGC. Em atenção aos 

termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa intimação das 

instituições públicas ou privadas cadastradas deverá ser realizada de 

FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se tratando da hipótese 

suso mencionada, far-se-á por CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso 

de recebimento em mão própria (ARMP) e considerar-se-á feita na data da 

entrega da carta no endereço – art. 909 da CNGC. Isso posto, instruído o 

pedido com a memória discriminada e atualizada do cálculo – CPC, art. 

475-B/NCPC, art. 524 c/c art. 475-J/NCPC, art. 523 c/c art. 614, inciso II -, 

INTIME o(s) devedor(es)/executado(s), na forma suso esclarecida – 

advogado(s)/parte(s) -, para voluntariamente pagar(em) o montante da 

condenação, sob pena de incidência da multa/sanção, assim como o 

advirta de que a decisão judicial transitada em julgado poderá ser levada a 

protesto, nos termos da lei, depois de transcorrido o prazo para 

pagamento voluntário – NCPC, art. 517 -, motivo pelo qual, havendo pedido 

expresso da parte credora/exequente e caracterizada a hipótese, DEFIRO 

a expedição de certidão de teor da decisão no sentido de que o 

devedor/executado foi intimado e deixou transcorrer in albis o prazo para 

pagamento voluntário – CPC, art. 475-J/NCPC, art. 523, § 1º -, devendo ser 

fornecida no prazo de 3 (três) dias e com a indicação do nome e a 

qualificação do exequente e do executado, do número do processo, do 

valor da dívida e da data de decurso do prazo para pagamento voluntário, 

a fim de que o credor/exequente possa efetivar o protesto – NCPC, art. 

517, caput e §§ 1º e 2º. Transcorrido o prazo in albis (sem pagamento), 

será acrescido a multa de 10% (dez por cento) e, a requerimento 

expresso do(s) credor(es)/exequente(s), sem dar ciência prévia do ato 

ao(s) devedor(es)/executado(s), – CPC, 655-A/NCPC, art. 854 e ss. - - 

com a indicação do número do Cadastro de Pessoa Física - CPF ou do 

Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ do devedor, volte-me 

concluso para requisitar do Banco Central, via sistema BACENJUD 2.0, 

informações sobre a existência de ativos em nome deste e determinar, no 

mesmo ato, a sua indisponibilidade, até o valor indicado na execução – 

penhora on-line -, ou pesquisar a existência de veículos no DETRAN, via 

sistema RENAJUD. Inexistente(s) esse(s), expedir-se-á mandado e o(a) 

Oficial(a) de Justiça procederá de imediato à penhora de bem(s), onde se 

encontrem, ainda que sob a posse, a detenção ou a guarda de terceiros – 

NCPC, art. 845 -, e a sua(s) avaliação(ões), que constará de vistoria e de 

laudo anexados ao auto de penhora com a especificação dos bens, com 

suas características, e o estado em que se encontram, bem como o seu 

valor – NCPC, art. 870 e ss. -, removendo-o(s) no mesmo ato, se possível, 

e depositando esse(s) bem(ns) penhorado(s) com a parte 

credora/exequente, por não haver depositário judicial – NCPC, art. 840, II e 

§ 1º -, salvo nos casos de difícil remoção ou quando anuir o 

credor/exequente, hipótese em que poderá ser depositada com o 

devedor/executado – NCPC, art. 840, § 2º -, ressaltando que os bens que 

guarnecem a residência do devedor, desde que não essenciais a 

habitabilidade, são penhoráveis – Enunciado n. 14 do FONAJE. O(a) OJA, 

quando não encontrar bens penhoráveis, independentemente de 

determinação judicial expressa, deverá descrever na certidão os bens 

que guarnecem a residência ou o estabelecimento do executado, quando 

este for pessoa jurídica, bem como nomear o devedor/executado ou seu 

representante legal como depositário provisório de tais bens listados, até 

ulterior determinação do magistrado – NCPC, art. 836, § 1º e § 2º. 

Esclareço que, para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, 

cabe ao exequente providenciar a averbação do arresto ou da penhora no 

registro competente, mediante apresentação de cópia do auto ou do termo, 

independentemente de mandado judicial – NCPC, art. 844. Do auto de 

penhora e de avaliação será de imediato intimado o executado (pessoa de 

seu advogado, representante legal, ou pessoalmente) – CPC, art. 475-J, § 

1º/NCPC, art. 525 c/c Lei n. 9.099/1995, art. 19 - para que, querendo e NO 

PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS da intimação da penhora ou data de eventual 

depósito espontâneo, OFEREÇA EMBARGOS/IMPUGNAÇÃO, cujos 

fundamentos admitidos estão disciplinados no art. 52, IX, da Lei n. 

9.099/1995 e Enunciados n. 121, 142 e 156 do FONAJE, aquele aprovado 

no XXI Encontro FONAJE de Vitória/ES, esse aprovado no XXVIII FONAJE 

– BA – 24 a 26 de novembro de 2010 e este aprovado no XXX FONAJE – 

SP 16 a 18 de novembro de 2011, bem como Enunciado n. 10 da Súmula 

da Turma Recursal Única deste Estado de Mato Grosso. Oportunamente, 

se necessário e caso haja interesse das partes manifestada de forma 

expressa, audiência de conciliação será designada. Não apresentados os 

embargos/impugnação, ou julgados improcedentes, qualquer das partes 

poderá requerer ao magistrado a adoção de uma das alternativas do § 2º 

do art. 53 da Lei n. 9.099/1995. Não solucionada a lide ou requerida a 

adjudicação – NCPC, art. 876 e ss. -, INTIME o(s) credor(es)/exequente(s) 
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para manifestar(em) se deseja(m) promover a alienação dos bens 

constritos, por sua própria iniciativa ou por intermédio de corretor 

credenciado perante a autoridade judiciária – CPC, art. 685-C/NCPC, art. 

880 e art. 1.004, § 4º, da CNGC. Cumpra, expedindo o necessário. Às 

providências. Araputanga-MT, 7 de dezembro de 2018 - 13:13:59. 

(assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000271-02.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

RUBENS ROSA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA REGINA CARDOSO OAB - MT0015506A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA (REQUERIDO)

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

FERNANDO ROSENTHAL OAB - SP0146730A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000271-02.2017.8.11.0038 REQUERENTE: RUBENS ROSA DE SOUZA 

REQUERIDO: LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA, CNOVA COMERCIO 

ELETRONICO S.A. Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE EXECUÇÃO 

DE TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da Lei n. 

9.099/1995, art. 52 e ss. c/c CPC e NCPC - em que objetiva a exigência de 

obrigação por quantia certa. É o necessário. Decido de forma sucinta e 

objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva 

quantidade de feitos em andamento sob a responsabilidade do magistrado 

subscrevente, bem como metas diversas de produtividade impostas e a 

serem cumpridas. Preenchidos aparentemente os requisitos, recebo a 

petição inicial com seus documentos – art. 14 e ss. da Lei n. 9.099/1995 – 

e, transitada em julgado, não cumprida voluntariamente a sentença pelo(s) 

sucumbente(s), assim como tendo havido solicitação do(s) 

credor(es)/exequente(s) interessado(s), seja escrita ou verbal, 

proceder-se-á desde logo à execução/cumprimento de sentença, 

dispensada nova citação – Lei n. 9.099/1995, art. 52, IV. Condenado ao 

pagamento de quantia certa, independentemente de nova intimação 

pessoal da parte, mas concedida a oportunidade para o adimplemento 

voluntário, possível seja acrescido ao débito, constante na sentença e que 

ora se busca a satisfação, a multa de 10% (dez por cento), não aplicando 

a de honorários de advogado de 10% (dez por cento) – art. 52, caput, da 

Lei n. 9.099/1995 e 475-J do CPC/NCPC, art. 523 e §§ e Enunciado n. 97 do 

FONAJE - "A multa prevista no art. 523, § 1º, do CPC/2015 aplica-se aos 

Juizados Especiais Cíveis, ainda que o valor desta, somado ao da 

execução, ultrapasse o limite de alçada; a segunda parte do referido 

dispositivo não é aplicável, sendo, portanto, indevidos honorários 

advocatícios de dez por cento". Essa sanção processual incidirá após o 

transcurso de 15 (quinze) dias da intimação do patrono/advogado - REsp 

1134186/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, 

julgado em 01/08/2011, DJe 21/10/2011 - ou, diversamente, caso não 

tenha advogado constituído nos autos – hipótese legal do art. 9º da Lei n. 

9.099/1995 c/c NCPC, art. 513, § 2º -, da própria parte devedora, ambos 

por qualquer meio idôneo de comunicação – Lei n. 9.099/1995, art. 19. As 

intimações no Juizado Especial serão feitas na forma prevista para a 

citação ou por qualquer outro MEIO IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 

9.099/1995, art. 19 -, sendo que nas realizadas por telefone, deverá 

certificar qual o número chamado, o dia, o horário, a pessoa com quem 

falou e, em resumo, o teor da comunicação e da respectiva resposta, além 

de outras informações pertinentes – art. 911 da CNGC. Em atenção aos 

termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa intimação das 

instituições públicas ou privadas cadastradas deverá ser realizada de 

FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se tratando da hipótese 

suso mencionada, far-se-á por CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso 

de recebimento em mão própria (ARMP) e considerar-se-á feita na data da 

entrega da carta no endereço – art. 909 da CNGC. Isso posto, instruído o 

pedido com a memória discriminada e atualizada do cálculo – CPC, art. 

475-B/NCPC, art. 524 c/c art. 475-J/NCPC, art. 523 c/c art. 614, inciso II -, 

INTIME o(s) devedor(es)/executado(s), na forma suso esclarecida – 

advogado(s)/parte(s) -, para voluntariamente pagar(em) o montante da 

condenação, sob pena de incidência da multa/sanção, assim como o 

advirta de que a decisão judicial transitada em julgado poderá ser levada a 

protesto, nos termos da lei, depois de transcorrido o prazo para 

pagamento voluntário – NCPC, art. 517 -, motivo pelo qual, havendo pedido 

expresso da parte credora/exequente e caracterizada a hipótese, DEFIRO 

a expedição de certidão de teor da decisão no sentido de que o 

devedor/executado foi intimado e deixou transcorrer in albis o prazo para 

pagamento voluntário – CPC, art. 475-J/NCPC, art. 523, § 1º -, devendo ser 

fornecida no prazo de 3 (três) dias e com a indicação do nome e a 

qualificação do exequente e do executado, do número do processo, do 

valor da dívida e da data de decurso do prazo para pagamento voluntário, 

a fim de que o credor/exequente possa efetivar o protesto – NCPC, art. 

517, caput e §§ 1º e 2º. Transcorrido o prazo in albis (sem pagamento), 

será acrescido a multa de 10% (dez por cento) e, a requerimento 

expresso do(s) credor(es)/exequente(s), sem dar ciência prévia do ato 

ao(s) devedor(es)/executado(s), – CPC, 655-A/NCPC, art. 854 e ss. - - 

com a indicação do número do Cadastro de Pessoa Física - CPF ou do 

Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ do devedor, volte-me 

concluso para requisitar do Banco Central, via sistema BACENJUD 2.0, 

informações sobre a existência de ativos em nome deste e determinar, no 

mesmo ato, a sua indisponibilidade, até o valor indicado na execução – 

penhora on-line -, ou pesquisar a existência de veículos no DETRAN, via 

sistema RENAJUD. Inexistente(s) esse(s), expedir-se-á mandado e o(a) 

Oficial(a) de Justiça procederá de imediato à penhora de bem(s), onde se 

encontrem, ainda que sob a posse, a detenção ou a guarda de terceiros – 

NCPC, art. 845 -, e a sua(s) avaliação(ões), que constará de vistoria e de 

laudo anexados ao auto de penhora com a especificação dos bens, com 

suas características, e o estado em que se encontram, bem como o seu 

valor – NCPC, art. 870 e ss. -, removendo-o(s) no mesmo ato, se possível, 

e depositando esse(s) bem(ns) penhorado(s) com a parte 

credora/exequente, por não haver depositário judicial – NCPC, art. 840, II e 

§ 1º -, salvo nos casos de difícil remoção ou quando anuir o 

credor/exequente, hipótese em que poderá ser depositada com o 

devedor/executado – NCPC, art. 840, § 2º -, ressaltando que os bens que 

guarnecem a residência do devedor, desde que não essenciais a 

habitabilidade, são penhoráveis – Enunciado n. 14 do FONAJE. O(a) OJA, 

quando não encontrar bens penhoráveis, independentemente de 

determinação judicial expressa, deverá descrever na certidão os bens 

que guarnecem a residência ou o estabelecimento do executado, quando 

este for pessoa jurídica, bem como nomear o devedor/executado ou seu 

representante legal como depositário provisório de tais bens listados, até 

ulterior determinação do magistrado – NCPC, art. 836, § 1º e § 2º. 

Esclareço que, para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, 

cabe ao exequente providenciar a averbação do arresto ou da penhora no 

registro competente, mediante apresentação de cópia do auto ou do termo, 

independentemente de mandado judicial – NCPC, art. 844. Do auto de 

penhora e de avaliação será de imediato intimado o executado (pessoa de 

seu advogado, representante legal, ou pessoalmente) – CPC, art. 475-J, § 

1º/NCPC, art. 525 c/c Lei n. 9.099/1995, art. 19 - para que, querendo e NO 

PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS da intimação da penhora ou data de eventual 

depósito espontâneo, OFEREÇA EMBARGOS/IMPUGNAÇÃO, cujos 

fundamentos admitidos estão disciplinados no art. 52, IX, da Lei n. 

9.099/1995 e Enunciados n. 121, 142 e 156 do FONAJE, aquele aprovado 

no XXI Encontro FONAJE de Vitória/ES, esse aprovado no XXVIII FONAJE 

– BA – 24 a 26 de novembro de 2010 e este aprovado no XXX FONAJE – 

SP 16 a 18 de novembro de 2011, bem como Enunciado n. 10 da Súmula 

da Turma Recursal Única deste Estado de Mato Grosso. Oportunamente, 

se necessário e caso haja interesse das partes manifestada de forma 

expressa, audiência de conciliação será designada. Não apresentados os 

embargos/impugnação, ou julgados improcedentes, qualquer das partes 

poderá requerer ao magistrado a adoção de uma das alternativas do § 2º 

do art. 53 da Lei n. 9.099/1995. Não solucionada a lide ou requerida a 

adjudicação – NCPC, art. 876 e ss. -, INTIME o(s) credor(es)/exequente(s) 

para manifestar(em) se deseja(m) promover a alienação dos bens 

constritos, por sua própria iniciativa ou por intermédio de corretor 

credenciado perante a autoridade judiciária – CPC, art. 685-C/NCPC, art. 

880 e art. 1.004, § 4º, da CNGC. Cumpra, expedindo o necessário. Às 

providências. Araputanga-MT, 7 de dezembro de 2018 - 13:13:59. 

(assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000195-75.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:
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OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA OAB - MT0019474A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000195-75.2017.8.11.0038 REQUERENTE: OSWALDO ALVAREZ DE 

CAMPOS JUNIOR REQUERIDO: DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO 

E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A Visto e bem 

examinado. Trato de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO 

JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da Lei n. 9.099/1995, art. 52 

e ss. c/c CPC e NCPC - em que objetiva a exigência de obrigação por 

quantia certa. É o necessário. Decido de forma sucinta e objetivamente 

fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva quantidade de 

feitos em andamento sob a responsabilidade do magistrado subscrevente, 

bem como metas diversas de produtividade impostas e a serem 

cumpridas. Preenchidos aparentemente os requisitos, recebo a petição 

inicial com seus documentos – art. 14 e ss. da Lei n. 9.099/1995 – e, 

transitada em julgado, não cumprida voluntariamente a sentença pelo(s) 

sucumbente(s), assim como tendo havido solicitação do(s) 

credor(es)/exequente(s) interessado(s), seja escrita ou verbal, 

proceder-se-á desde logo à execução/cumprimento de sentença, 

dispensada nova citação – Lei n. 9.099/1995, art. 52, IV. Condenado ao 

pagamento de quantia certa, independentemente de nova intimação 

pessoal da parte, mas concedida a oportunidade para o adimplemento 

voluntário, possível seja acrescido ao débito, constante na sentença e que 

ora se busca a satisfação, a multa de 10% (dez por cento), não aplicando 

a de honorários de advogado de 10% (dez por cento) – art. 52, caput, da 

Lei n. 9.099/1995 e 475-J do CPC/NCPC, art. 523 e §§ e Enunciado n. 97 do 

FONAJE - "A multa prevista no art. 523, § 1º, do CPC/2015 aplica-se aos 

Juizados Especiais Cíveis, ainda que o valor desta, somado ao da 

execução, ultrapasse o limite de alçada; a segunda parte do referido 

dispositivo não é aplicável, sendo, portanto, indevidos honorários 

advocatícios de dez por cento". Essa sanção processual incidirá após o 

transcurso de 15 (quinze) dias da intimação do patrono/advogado - REsp 

1134186/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, 

julgado em 01/08/2011, DJe 21/10/2011 - ou, diversamente, caso não 

tenha advogado constituído nos autos – hipótese legal do art. 9º da Lei n. 

9.099/1995 c/c NCPC, art. 513, § 2º -, da própria parte devedora, ambos 

por qualquer meio idôneo de comunicação – Lei n. 9.099/1995, art. 19. As 

intimações no Juizado Especial serão feitas na forma prevista para a 

citação ou por qualquer outro MEIO IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 

9.099/1995, art. 19 -, sendo que nas realizadas por telefone, deverá 

certificar qual o número chamado, o dia, o horário, a pessoa com quem 

falou e, em resumo, o teor da comunicação e da respectiva resposta, além 

de outras informações pertinentes – art. 911 da CNGC. Em atenção aos 

termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa intimação das 

instituições públicas ou privadas cadastradas deverá ser realizada de 

FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se tratando da hipótese 

suso mencionada, far-se-á por CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso 

de recebimento em mão própria (ARMP) e considerar-se-á feita na data da 

entrega da carta no endereço – art. 909 da CNGC. Isso posto, instruído o 

pedido com a memória discriminada e atualizada do cálculo – CPC, art. 

475-B/NCPC, art. 524 c/c art. 475-J/NCPC, art. 523 c/c art. 614, inciso II -, 

INTIME o(s) devedor(es)/executado(s), na forma suso esclarecida – 

advogado(s)/parte(s) -, para voluntariamente pagar(em) o montante da 

condenação, sob pena de incidência da multa/sanção, assim como o 

advirta de que a decisão judicial transitada em julgado poderá ser levada a 

protesto, nos termos da lei, depois de transcorrido o prazo para 

pagamento voluntário – NCPC, art. 517 -, motivo pelo qual, havendo pedido 

expresso da parte credora/exequente e caracterizada a hipótese, DEFIRO 

a expedição de certidão de teor da decisão no sentido de que o 

devedor/executado foi intimado e deixou transcorrer in albis o prazo para 

pagamento voluntário – CPC, art. 475-J/NCPC, art. 523, § 1º -, devendo ser 

fornecida no prazo de 3 (três) dias e com a indicação do nome e a 

qualificação do exequente e do executado, do número do processo, do 

valor da dívida e da data de decurso do prazo para pagamento voluntário, 

a fim de que o credor/exequente possa efetivar o protesto – NCPC, art. 

517, caput e §§ 1º e 2º. Transcorrido o prazo in albis (sem pagamento), 

será acrescido a multa de 10% (dez por cento) e, a requerimento 

expresso do(s) credor(es)/exequente(s), sem dar ciência prévia do ato 

ao(s) devedor(es)/executado(s), – CPC, 655-A/NCPC, art. 854 e ss. - - 

com a indicação do número do Cadastro de Pessoa Física - CPF ou do 

Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ do devedor, volte-me 

concluso para requisitar do Banco Central, via sistema BACENJUD 2.0, 

informações sobre a existência de ativos em nome deste e determinar, no 

mesmo ato, a sua indisponibilidade, até o valor indicado na execução – 

penhora on-line -, ou pesquisar a existência de veículos no DETRAN, via 

sistema RENAJUD. Inexistente(s) esse(s), expedir-se-á mandado e o(a) 

Oficial(a) de Justiça procederá de imediato à penhora de bem(s), onde se 

encontrem, ainda que sob a posse, a detenção ou a guarda de terceiros – 

NCPC, art. 845 -, e a sua(s) avaliação(ões), que constará de vistoria e de 

laudo anexados ao auto de penhora com a especificação dos bens, com 

suas características, e o estado em que se encontram, bem como o seu 

valor – NCPC, art. 870 e ss. -, removendo-o(s) no mesmo ato, se possível, 

e depositando esse(s) bem(ns) penhorado(s) com a parte 

credora/exequente, por não haver depositário judicial – NCPC, art. 840, II e 

§ 1º -, salvo nos casos de difícil remoção ou quando anuir o 

credor/exequente, hipótese em que poderá ser depositada com o 

devedor/executado – NCPC, art. 840, § 2º -, ressaltando que os bens que 

guarnecem a residência do devedor, desde que não essenciais a 

habitabilidade, são penhoráveis – Enunciado n. 14 do FONAJE. O(a) OJA, 

quando não encontrar bens penhoráveis, independentemente de 

determinação judicial expressa, deverá descrever na certidão os bens 

que guarnecem a residência ou o estabelecimento do executado, quando 

este for pessoa jurídica, bem como nomear o devedor/executado ou seu 

representante legal como depositário provisório de tais bens listados, até 

ulterior determinação do magistrado – NCPC, art. 836, § 1º e § 2º. 

Esclareço que, para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, 

cabe ao exequente providenciar a averbação do arresto ou da penhora no 

registro competente, mediante apresentação de cópia do auto ou do termo, 

independentemente de mandado judicial – NCPC, art. 844. Do auto de 

penhora e de avaliação será de imediato intimado o executado (pessoa de 

seu advogado, representante legal, ou pessoalmente) – CPC, art. 475-J, § 

1º/NCPC, art. 525 c/c Lei n. 9.099/1995, art. 19 - para que, querendo e NO 

PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS da intimação da penhora ou data de eventual 

depósito espontâneo, OFEREÇA EMBARGOS/IMPUGNAÇÃO, cujos 

fundamentos admitidos estão disciplinados no art. 52, IX, da Lei n. 

9.099/1995 e Enunciados n. 121, 142 e 156 do FONAJE, aquele aprovado 

no XXI Encontro FONAJE de Vitória/ES, esse aprovado no XXVIII FONAJE 

– BA – 24 a 26 de novembro de 2010 e este aprovado no XXX FONAJE – 

SP 16 a 18 de novembro de 2011, bem como Enunciado n. 10 da Súmula 

da Turma Recursal Única deste Estado de Mato Grosso. Oportunamente, 

se necessário e caso haja interesse das partes manifestada de forma 

expressa, audiência de conciliação será designada. Não apresentados os 

embargos/impugnação, ou julgados improcedentes, qualquer das partes 

poderá requerer ao magistrado a adoção de uma das alternativas do § 2º 

do art. 53 da Lei n. 9.099/1995. Não solucionada a lide ou requerida a 

adjudicação – NCPC, art. 876 e ss. -, INTIME o(s) credor(es)/exequente(s) 

para manifestar(em) se deseja(m) promover a alienação dos bens 

constritos, por sua própria iniciativa ou por intermédio de corretor 

credenciado perante a autoridade judiciária – CPC, art. 685-C/NCPC, art. 

880 e art. 1.004, § 4º, da CNGC. Cumpra, expedindo o necessário. Às 

providências. Araputanga-MT, 7 de dezembro de 2018 - 13:05:56. 

(assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000195-75.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA OAB - MT0019474A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000195-75.2017.8.11.0038 REQUERENTE: OSWALDO ALVAREZ DE 

CAMPOS JUNIOR REQUERIDO: DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO 

E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A Visto e bem 

examinado. Trato de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO 

JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da Lei n. 9.099/1995, art. 52 

e ss. c/c CPC e NCPC - em que objetiva a exigência de obrigação por 

quantia certa. É o necessário. Decido de forma sucinta e objetivamente 

fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva quantidade de 

feitos em andamento sob a responsabilidade do magistrado subscrevente, 

bem como metas diversas de produtividade impostas e a serem 

cumpridas. Preenchidos aparentemente os requisitos, recebo a petição 

inicial com seus documentos – art. 14 e ss. da Lei n. 9.099/1995 – e, 

transitada em julgado, não cumprida voluntariamente a sentença pelo(s) 

sucumbente(s), assim como tendo havido solicitação do(s) 

credor(es)/exequente(s) interessado(s), seja escrita ou verbal, 

proceder-se-á desde logo à execução/cumprimento de sentença, 

dispensada nova citação – Lei n. 9.099/1995, art. 52, IV. Condenado ao 

pagamento de quantia certa, independentemente de nova intimação 

pessoal da parte, mas concedida a oportunidade para o adimplemento 

voluntário, possível seja acrescido ao débito, constante na sentença e que 

ora se busca a satisfação, a multa de 10% (dez por cento), não aplicando 

a de honorários de advogado de 10% (dez por cento) – art. 52, caput, da 

Lei n. 9.099/1995 e 475-J do CPC/NCPC, art. 523 e §§ e Enunciado n. 97 do 

FONAJE - "A multa prevista no art. 523, § 1º, do CPC/2015 aplica-se aos 

Juizados Especiais Cíveis, ainda que o valor desta, somado ao da 

execução, ultrapasse o limite de alçada; a segunda parte do referido 

dispositivo não é aplicável, sendo, portanto, indevidos honorários 

advocatícios de dez por cento". Essa sanção processual incidirá após o 

transcurso de 15 (quinze) dias da intimação do patrono/advogado - REsp 

1134186/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, 

julgado em 01/08/2011, DJe 21/10/2011 - ou, diversamente, caso não 

tenha advogado constituído nos autos – hipótese legal do art. 9º da Lei n. 

9.099/1995 c/c NCPC, art. 513, § 2º -, da própria parte devedora, ambos 

por qualquer meio idôneo de comunicação – Lei n. 9.099/1995, art. 19. As 

intimações no Juizado Especial serão feitas na forma prevista para a 

citação ou por qualquer outro MEIO IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 

9.099/1995, art. 19 -, sendo que nas realizadas por telefone, deverá 

certificar qual o número chamado, o dia, o horário, a pessoa com quem 

falou e, em resumo, o teor da comunicação e da respectiva resposta, além 

de outras informações pertinentes – art. 911 da CNGC. Em atenção aos 

termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa intimação das 

instituições públicas ou privadas cadastradas deverá ser realizada de 

FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se tratando da hipótese 

suso mencionada, far-se-á por CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso 

de recebimento em mão própria (ARMP) e considerar-se-á feita na data da 

entrega da carta no endereço – art. 909 da CNGC. Isso posto, instruído o 

pedido com a memória discriminada e atualizada do cálculo – CPC, art. 

475-B/NCPC, art. 524 c/c art. 475-J/NCPC, art. 523 c/c art. 614, inciso II -, 

INTIME o(s) devedor(es)/executado(s), na forma suso esclarecida – 

advogado(s)/parte(s) -, para voluntariamente pagar(em) o montante da 

condenação, sob pena de incidência da multa/sanção, assim como o 

advirta de que a decisão judicial transitada em julgado poderá ser levada a 

protesto, nos termos da lei, depois de transcorrido o prazo para 

pagamento voluntário – NCPC, art. 517 -, motivo pelo qual, havendo pedido 

expresso da parte credora/exequente e caracterizada a hipótese, DEFIRO 

a expedição de certidão de teor da decisão no sentido de que o 

devedor/executado foi intimado e deixou transcorrer in albis o prazo para 

pagamento voluntário – CPC, art. 475-J/NCPC, art. 523, § 1º -, devendo ser 

fornecida no prazo de 3 (três) dias e com a indicação do nome e a 

qualificação do exequente e do executado, do número do processo, do 

valor da dívida e da data de decurso do prazo para pagamento voluntário, 

a fim de que o credor/exequente possa efetivar o protesto – NCPC, art. 

517, caput e §§ 1º e 2º. Transcorrido o prazo in albis (sem pagamento), 

será acrescido a multa de 10% (dez por cento) e, a requerimento 

expresso do(s) credor(es)/exequente(s), sem dar ciência prévia do ato 

ao(s) devedor(es)/executado(s), – CPC, 655-A/NCPC, art. 854 e ss. - - 

com a indicação do número do Cadastro de Pessoa Física - CPF ou do 

Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ do devedor, volte-me 

concluso para requisitar do Banco Central, via sistema BACENJUD 2.0, 

informações sobre a existência de ativos em nome deste e determinar, no 

mesmo ato, a sua indisponibilidade, até o valor indicado na execução – 

penhora on-line -, ou pesquisar a existência de veículos no DETRAN, via 

sistema RENAJUD. Inexistente(s) esse(s), expedir-se-á mandado e o(a) 

Oficial(a) de Justiça procederá de imediato à penhora de bem(s), onde se 

encontrem, ainda que sob a posse, a detenção ou a guarda de terceiros – 

NCPC, art. 845 -, e a sua(s) avaliação(ões), que constará de vistoria e de 

laudo anexados ao auto de penhora com a especificação dos bens, com 

suas características, e o estado em que se encontram, bem como o seu 

valor – NCPC, art. 870 e ss. -, removendo-o(s) no mesmo ato, se possível, 

e depositando esse(s) bem(ns) penhorado(s) com a parte 

credora/exequente, por não haver depositário judicial – NCPC, art. 840, II e 

§ 1º -, salvo nos casos de difícil remoção ou quando anuir o 

credor/exequente, hipótese em que poderá ser depositada com o 

devedor/executado – NCPC, art. 840, § 2º -, ressaltando que os bens que 

guarnecem a residência do devedor, desde que não essenciais a 

habitabilidade, são penhoráveis – Enunciado n. 14 do FONAJE. O(a) OJA, 

quando não encontrar bens penhoráveis, independentemente de 

determinação judicial expressa, deverá descrever na certidão os bens 

que guarnecem a residência ou o estabelecimento do executado, quando 

este for pessoa jurídica, bem como nomear o devedor/executado ou seu 

representante legal como depositário provisório de tais bens listados, até 

ulterior determinação do magistrado – NCPC, art. 836, § 1º e § 2º. 

Esclareço que, para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, 

cabe ao exequente providenciar a averbação do arresto ou da penhora no 

registro competente, mediante apresentação de cópia do auto ou do termo, 

independentemente de mandado judicial – NCPC, art. 844. Do auto de 

penhora e de avaliação será de imediato intimado o executado (pessoa de 

seu advogado, representante legal, ou pessoalmente) – CPC, art. 475-J, § 

1º/NCPC, art. 525 c/c Lei n. 9.099/1995, art. 19 - para que, querendo e NO 

PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS da intimação da penhora ou data de eventual 

depósito espontâneo, OFEREÇA EMBARGOS/IMPUGNAÇÃO, cujos 

fundamentos admitidos estão disciplinados no art. 52, IX, da Lei n. 

9.099/1995 e Enunciados n. 121, 142 e 156 do FONAJE, aquele aprovado 

no XXI Encontro FONAJE de Vitória/ES, esse aprovado no XXVIII FONAJE 

– BA – 24 a 26 de novembro de 2010 e este aprovado no XXX FONAJE – 

SP 16 a 18 de novembro de 2011, bem como Enunciado n. 10 da Súmula 

da Turma Recursal Única deste Estado de Mato Grosso. Oportunamente, 

se necessário e caso haja interesse das partes manifestada de forma 

expressa, audiência de conciliação será designada. Não apresentados os 

embargos/impugnação, ou julgados improcedentes, qualquer das partes 

poderá requerer ao magistrado a adoção de uma das alternativas do § 2º 

do art. 53 da Lei n. 9.099/1995. Não solucionada a lide ou requerida a 

adjudicação – NCPC, art. 876 e ss. -, INTIME o(s) credor(es)/exequente(s) 

para manifestar(em) se deseja(m) promover a alienação dos bens 

constritos, por sua própria iniciativa ou por intermédio de corretor 

credenciado perante a autoridade judiciária – CPC, art. 685-C/NCPC, art. 

880 e art. 1.004, § 4º, da CNGC. Cumpra, expedindo o necessário. Às 

providências. Araputanga-MT, 7 de dezembro de 2018 - 13:05:56. 

(assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000026-88.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA PEREIRA LOPES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000026-88.2017.8.11.0038 REQUERENTE: ALESSANDRA PEREIRA 

LOPES DA SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Visto e bem examinado. Trato 

de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA - rito da Lei n. 9.099/1995, art. 52 e ss. c/c CPC e NCPC - em 

que objetiva a exigência de obrigação por quantia certa. É o necessário. 

Decido de forma sucinta e objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, 

IX -, diante da excessiva quantidade de feitos em andamento sob a 
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responsabilidade do magistrado subscrevente, bem como metas diversas 

de produtividade impostas e a serem cumpridas. Preenchidos 

aparentemente os requisitos, recebo a petição inicial com seus 

documentos – art. 14 e ss. da Lei n. 9.099/1995 – e, transitada em julgado, 

não cumprida voluntariamente a sentença pelo(s) sucumbente(s), assim 

como tendo havido solicitação do(s) credor(es)/exequente(s) 

interessado(s), seja escrita ou verbal, proceder-se-á desde logo à 

execução/cumprimento de sentença, dispensada nova citação – Lei n. 

9.099/1995, art. 52, IV. Condenado ao pagamento de quantia certa, 

independentemente de nova intimação pessoal da parte, mas concedida a 

oportunidade para o adimplemento voluntário, possível seja acrescido ao 

débito, constante na sentença e que ora se busca a satisfação, a multa de 

10% (dez por cento), não aplicando a de honorários de advogado de 10% 

(dez por cento) – art. 52, caput, da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do 

CPC/NCPC, art. 523 e §§ e Enunciado n. 97 do FONAJE - "A multa prevista 

no art. 523, § 1º, do CPC/2015 aplica-se aos Juizados Especiais Cíveis, 

ainda que o valor desta, somado ao da execução, ultrapasse o limite de 

alçada; a segunda parte do referido dispositivo não é aplicável, sendo, 

portanto, indevidos honorários advocatícios de dez por cento". Essa 

sanção processual incidirá após o transcurso de 15 (quinze) dias da 

intimação do patrono/advogado - REsp 1134186/RS, Rel. Ministro LUIS 

FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/08/2011, DJe 

21/10/2011 - ou, diversamente, caso não tenha advogado constituído nos 

autos – hipótese legal do art. 9º da Lei n. 9.099/1995 c/c NCPC, art. 513, § 

2º -, da própria parte devedora, ambos por qualquer meio idôneo de 

comunicação – Lei n. 9.099/1995, art. 19. As intimações no Juizado 

Especial serão feitas na forma prevista para a citação ou por qualquer 

outro MEIO IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/1995, art. 19 -, 

sendo que nas realizadas por telefone, deverá certificar qual o número 

chamado, o dia, o horário, a pessoa com quem falou e, em resumo, o teor 

da comunicação e da respectiva resposta, além de outras informações 

pertinentes – art. 911 da CNGC. Em atenção aos termos da CGJ, art. 917 e 

ss., a realização dessa intimação das instituições públicas ou privadas 

cadastradas deverá ser realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos locais 

atendidos e não se tratando da hipótese suso mencionada, far-se-á por 

CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em mão própria 

(ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta no endereço – 

art. 909 da CNGC. Isso posto, instruído o pedido com a memória 

discriminada e atualizada do cálculo – CPC, art. 475-B/NCPC, art. 524 c/c 

art. 475-J/NCPC, art. 523 c/c art. 614, inciso II -, INTIME o(s) 

devedor(es)/executado(s),  na forma suso esclarecida – 

advogado(s)/parte(s) -, para voluntariamente pagar(em) o montante da 

condenação, sob pena de incidência da multa/sanção, assim como o 

advirta de que a decisão judicial transitada em julgado poderá ser levada a 

protesto, nos termos da lei, depois de transcorrido o prazo para 

pagamento voluntário – NCPC, art. 517 -, motivo pelo qual, havendo pedido 

expresso da parte credora/exequente e caracterizada a hipótese, DEFIRO 

a expedição de certidão de teor da decisão no sentido de que o 

devedor/executado foi intimado e deixou transcorrer in albis o prazo para 

pagamento voluntário – CPC, art. 475-J/NCPC, art. 523, § 1º -, devendo ser 

fornecida no prazo de 3 (três) dias e com a indicação do nome e a 

qualificação do exequente e do executado, do número do processo, do 

valor da dívida e da data de decurso do prazo para pagamento voluntário, 

a fim de que o credor/exequente possa efetivar o protesto – NCPC, art. 

517, caput e §§ 1º e 2º. Transcorrido o prazo in albis (sem pagamento), 

será acrescido a multa de 10% (dez por cento) e, a requerimento 

expresso do(s) credor(es)/exequente(s), sem dar ciência prévia do ato 

ao(s) devedor(es)/executado(s), – CPC, 655-A/NCPC, art. 854 e ss. - - 

com a indicação do número do Cadastro de Pessoa Física - CPF ou do 

Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ do devedor, volte-me 

concluso para requisitar do Banco Central, via sistema BACENJUD 2.0, 

informações sobre a existência de ativos em nome deste e determinar, no 

mesmo ato, a sua indisponibilidade, até o valor indicado na execução – 

penhora on-line -, ou pesquisar a existência de veículos no DETRAN, via 

sistema RENAJUD. Inexistente(s) esse(s), expedir-se-á mandado e o(a) 

Oficial(a) de Justiça procederá de imediato à penhora de bem(s), onde se 

encontrem, ainda que sob a posse, a detenção ou a guarda de terceiros – 

NCPC, art. 845 -, e a sua(s) avaliação(ões), que constará de vistoria e de 

laudo anexados ao auto de penhora com a especificação dos bens, com 

suas características, e o estado em que se encontram, bem como o seu 

valor – NCPC, art. 870 e ss. -, removendo-o(s) no mesmo ato, se possível, 

e depositando esse(s) bem(ns) penhorado(s) com a parte 

credora/exequente, por não haver depositário judicial – NCPC, art. 840, II e 

§ 1º -, salvo nos casos de difícil remoção ou quando anuir o 

credor/exequente, hipótese em que poderá ser depositada com o 

devedor/executado – NCPC, art. 840, § 2º -, ressaltando que os bens que 

guarnecem a residência do devedor, desde que não essenciais a 

habitabilidade, são penhoráveis – Enunciado n. 14 do FONAJE. O(a) OJA, 

quando não encontrar bens penhoráveis, independentemente de 

determinação judicial expressa, deverá descrever na certidão os bens 

que guarnecem a residência ou o estabelecimento do executado, quando 

este for pessoa jurídica, bem como nomear o devedor/executado ou seu 

representante legal como depositário provisório de tais bens listados, até 

ulterior determinação do magistrado – NCPC, art. 836, § 1º e § 2º. 

Esclareço que, para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, 

cabe ao exequente providenciar a averbação do arresto ou da penhora no 

registro competente, mediante apresentação de cópia do auto ou do termo, 

independentemente de mandado judicial – NCPC, art. 844. Do auto de 

penhora e de avaliação será de imediato intimado o executado (pessoa de 

seu advogado, representante legal, ou pessoalmente) – CPC, art. 475-J, § 

1º/NCPC, art. 525 c/c Lei n. 9.099/1995, art. 19 - para que, querendo e NO 

PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS da intimação da penhora ou data de eventual 

depósito espontâneo, OFEREÇA EMBARGOS/IMPUGNAÇÃO, cujos 

fundamentos admitidos estão disciplinados no art. 52, IX, da Lei n. 

9.099/1995 e Enunciados n. 121, 142 e 156 do FONAJE, aquele aprovado 

no XXI Encontro FONAJE de Vitória/ES, esse aprovado no XXVIII FONAJE 

– BA – 24 a 26 de novembro de 2010 e este aprovado no XXX FONAJE – 

SP 16 a 18 de novembro de 2011, bem como Enunciado n. 10 da Súmula 

da Turma Recursal Única deste Estado de Mato Grosso. Oportunamente, 

se necessário e caso haja interesse das partes manifestada de forma 

expressa, audiência de conciliação será designada. Não apresentados os 

embargos/impugnação, ou julgados improcedentes, qualquer das partes 

poderá requerer ao magistrado a adoção de uma das alternativas do § 2º 

do art. 53 da Lei n. 9.099/1995. Não solucionada a lide ou requerida a 

adjudicação – NCPC, art. 876 e ss. -, INTIME o(s) credor(es)/exequente(s) 

para manifestar(em) se deseja(m) promover a alienação dos bens 

constritos, por sua própria iniciativa ou por intermédio de corretor 

credenciado perante a autoridade judiciária – CPC, art. 685-C/NCPC, art. 

880 e art. 1.004, § 4º, da CNGC. Cumpra, expedindo o necessário. Às 

providências. Araputanga-MT, 7 de dezembro de 2018 - 12:50:52. 

(assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000026-88.2017.8.11.0038 REQUERENTE: ALESSANDRA PEREIRA 

LOPES DA SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Visto e bem examinado. Trato 

de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA - rito da Lei n. 9.099/1995, art. 52 e ss. c/c CPC e NCPC - em 

que objetiva a exigência de obrigação por quantia certa. É o necessário. 

Decido de forma sucinta e objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, 

IX -, diante da excessiva quantidade de feitos em andamento sob a 

responsabilidade do magistrado subscrevente, bem como metas diversas 

de produtividade impostas e a serem cumpridas. Preenchidos 

aparentemente os requisitos, recebo a petição inicial com seus 

documentos – art. 14 e ss. da Lei n. 9.099/1995 – e, transitada em julgado, 

não cumprida voluntariamente a sentença pelo(s) sucumbente(s), assim 

como tendo havido solicitação do(s) credor(es)/exequente(s) 

interessado(s), seja escrita ou verbal, proceder-se-á desde logo à 

execução/cumprimento de sentença, dispensada nova citação – Lei n. 

9.099/1995, art. 52, IV. Condenado ao pagamento de quantia certa, 

independentemente de nova intimação pessoal da parte, mas concedida a 

oportunidade para o adimplemento voluntário, possível seja acrescido ao 

débito, constante na sentença e que ora se busca a satisfação, a multa de 
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10% (dez por cento), não aplicando a de honorários de advogado de 10% 

(dez por cento) – art. 52, caput, da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do 

CPC/NCPC, art. 523 e §§ e Enunciado n. 97 do FONAJE - "A multa prevista 

no art. 523, § 1º, do CPC/2015 aplica-se aos Juizados Especiais Cíveis, 

ainda que o valor desta, somado ao da execução, ultrapasse o limite de 

alçada; a segunda parte do referido dispositivo não é aplicável, sendo, 

portanto, indevidos honorários advocatícios de dez por cento". Essa 

sanção processual incidirá após o transcurso de 15 (quinze) dias da 

intimação do patrono/advogado - REsp 1134186/RS, Rel. Ministro LUIS 

FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/08/2011, DJe 

21/10/2011 - ou, diversamente, caso não tenha advogado constituído nos 

autos – hipótese legal do art. 9º da Lei n. 9.099/1995 c/c NCPC, art. 513, § 

2º -, da própria parte devedora, ambos por qualquer meio idôneo de 

comunicação – Lei n. 9.099/1995, art. 19. As intimações no Juizado 

Especial serão feitas na forma prevista para a citação ou por qualquer 

outro MEIO IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/1995, art. 19 -, 

sendo que nas realizadas por telefone, deverá certificar qual o número 

chamado, o dia, o horário, a pessoa com quem falou e, em resumo, o teor 

da comunicação e da respectiva resposta, além de outras informações 

pertinentes – art. 911 da CNGC. Em atenção aos termos da CGJ, art. 917 e 

ss., a realização dessa intimação das instituições públicas ou privadas 

cadastradas deverá ser realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos locais 

atendidos e não se tratando da hipótese suso mencionada, far-se-á por 

CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em mão própria 

(ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta no endereço – 

art. 909 da CNGC. Isso posto, instruído o pedido com a memória 

discriminada e atualizada do cálculo – CPC, art. 475-B/NCPC, art. 524 c/c 

art. 475-J/NCPC, art. 523 c/c art. 614, inciso II -, INTIME o(s) 

devedor(es)/executado(s),  na forma suso esclarecida – 

advogado(s)/parte(s) -, para voluntariamente pagar(em) o montante da 

condenação, sob pena de incidência da multa/sanção, assim como o 

advirta de que a decisão judicial transitada em julgado poderá ser levada a 

protesto, nos termos da lei, depois de transcorrido o prazo para 

pagamento voluntário – NCPC, art. 517 -, motivo pelo qual, havendo pedido 

expresso da parte credora/exequente e caracterizada a hipótese, DEFIRO 

a expedição de certidão de teor da decisão no sentido de que o 

devedor/executado foi intimado e deixou transcorrer in albis o prazo para 

pagamento voluntário – CPC, art. 475-J/NCPC, art. 523, § 1º -, devendo ser 

fornecida no prazo de 3 (três) dias e com a indicação do nome e a 

qualificação do exequente e do executado, do número do processo, do 

valor da dívida e da data de decurso do prazo para pagamento voluntário, 

a fim de que o credor/exequente possa efetivar o protesto – NCPC, art. 

517, caput e §§ 1º e 2º. Transcorrido o prazo in albis (sem pagamento), 

será acrescido a multa de 10% (dez por cento) e, a requerimento 

expresso do(s) credor(es)/exequente(s), sem dar ciência prévia do ato 

ao(s) devedor(es)/executado(s), – CPC, 655-A/NCPC, art. 854 e ss. - - 

com a indicação do número do Cadastro de Pessoa Física - CPF ou do 

Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ do devedor, volte-me 

concluso para requisitar do Banco Central, via sistema BACENJUD 2.0, 

informações sobre a existência de ativos em nome deste e determinar, no 

mesmo ato, a sua indisponibilidade, até o valor indicado na execução – 

penhora on-line -, ou pesquisar a existência de veículos no DETRAN, via 

sistema RENAJUD. Inexistente(s) esse(s), expedir-se-á mandado e o(a) 

Oficial(a) de Justiça procederá de imediato à penhora de bem(s), onde se 

encontrem, ainda que sob a posse, a detenção ou a guarda de terceiros – 

NCPC, art. 845 -, e a sua(s) avaliação(ões), que constará de vistoria e de 

laudo anexados ao auto de penhora com a especificação dos bens, com 

suas características, e o estado em que se encontram, bem como o seu 

valor – NCPC, art. 870 e ss. -, removendo-o(s) no mesmo ato, se possível, 

e depositando esse(s) bem(ns) penhorado(s) com a parte 

credora/exequente, por não haver depositário judicial – NCPC, art. 840, II e 

§ 1º -, salvo nos casos de difícil remoção ou quando anuir o 

credor/exequente, hipótese em que poderá ser depositada com o 

devedor/executado – NCPC, art. 840, § 2º -, ressaltando que os bens que 

guarnecem a residência do devedor, desde que não essenciais a 

habitabilidade, são penhoráveis – Enunciado n. 14 do FONAJE. O(a) OJA, 

quando não encontrar bens penhoráveis, independentemente de 

determinação judicial expressa, deverá descrever na certidão os bens 

que guarnecem a residência ou o estabelecimento do executado, quando 

este for pessoa jurídica, bem como nomear o devedor/executado ou seu 

representante legal como depositário provisório de tais bens listados, até 

ulterior determinação do magistrado – NCPC, art. 836, § 1º e § 2º. 

Esclareço que, para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, 

cabe ao exequente providenciar a averbação do arresto ou da penhora no 

registro competente, mediante apresentação de cópia do auto ou do termo, 

independentemente de mandado judicial – NCPC, art. 844. Do auto de 

penhora e de avaliação será de imediato intimado o executado (pessoa de 

seu advogado, representante legal, ou pessoalmente) – CPC, art. 475-J, § 

1º/NCPC, art. 525 c/c Lei n. 9.099/1995, art. 19 - para que, querendo e NO 

PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS da intimação da penhora ou data de eventual 

depósito espontâneo, OFEREÇA EMBARGOS/IMPUGNAÇÃO, cujos 

fundamentos admitidos estão disciplinados no art. 52, IX, da Lei n. 

9.099/1995 e Enunciados n. 121, 142 e 156 do FONAJE, aquele aprovado 

no XXI Encontro FONAJE de Vitória/ES, esse aprovado no XXVIII FONAJE 

– BA – 24 a 26 de novembro de 2010 e este aprovado no XXX FONAJE – 

SP 16 a 18 de novembro de 2011, bem como Enunciado n. 10 da Súmula 

da Turma Recursal Única deste Estado de Mato Grosso. Oportunamente, 

se necessário e caso haja interesse das partes manifestada de forma 

expressa, audiência de conciliação será designada. Não apresentados os 

embargos/impugnação, ou julgados improcedentes, qualquer das partes 

poderá requerer ao magistrado a adoção de uma das alternativas do § 2º 

do art. 53 da Lei n. 9.099/1995. Não solucionada a lide ou requerida a 

adjudicação – NCPC, art. 876 e ss. -, INTIME o(s) credor(es)/exequente(s) 

para manifestar(em) se deseja(m) promover a alienação dos bens 

constritos, por sua própria iniciativa ou por intermédio de corretor 

credenciado perante a autoridade judiciária – CPC, art. 685-C/NCPC, art. 

880 e art. 1.004, § 4º, da CNGC. Cumpra, expedindo o necessário. Às 

providências. Araputanga-MT, 7 de dezembro de 2018 - 12:50:52. 

(assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito
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Advogado(s) Polo Ativo:

OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR OAB - MT0006702A 

(ADVOGADO(A))

RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA OAB - MT0019474A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000067-55.2017.8.11.0038 REQUERENTE: ALESSANDRO SOUZA DA 

SILVA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Visto e bem examinado. 

Trato de AÇÃO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, cujo trânsito em julgado foi 

certificado e o processo devolvido, razão pela qual dou-me por ciente do 

retorno dos autos e decisum proferido pelo Conselho/Turma Recursal, 

assim como DETERMINO que intime as partes, uma vez que, além da 

iniciativa do credor para requerer o processamento da EXECUÇÃO DE 

TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da Lei n. 9.099/1995, 

art. 52 e ss. c/c CPC e NCPC -, é lícito ao devedor, antes de ser intimado 

para o cumprimento da sentença pleiteado por aquele, comparecer em 

juízo e oferecer em pagamento o valor que entender devido, apresentando 

memória discriminada do cálculo. As intimações no Juizado Especial serão 

feitas na forma prevista para a citação ou por qualquer outro MEIO 

IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/1995, art. 19 -, sendo que nas 

realizadas por telefone, deverá certificar qual o número chamado, o dia, o 

horário, a pessoa com quem falou e, em resumo, o teor da comunicação e 

da respectiva resposta, além de outras informações pertinentes – art. 911 

da CNGC. Em atenção aos termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização 

dessa intimação das instituições públicas ou privadas cadastradas deverá 

ser realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se 

t ratando da hipótese suso mencionada,  far-se-á por 

CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em mão própria 

(ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta no endereço – 

art. 909 da CNGC. Por fim, feita(s) a(s) intimação(ões) e nada requerido no 

prazo de 15 (quinze) dias, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu 

desarquivamento a pedido da parte – art. 1.006 da CNGC - “Art. 1.006. 

Transitada em julgado a sentença e decorridos 15 (quinze) dias sem a 

manifestação da parte vencedora expressando o desejo de executá-la, os 

autos serão arquivados”. Cumpra. Às providências. Araputanga-MT, 7 de 
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ALESSANDRO SOUZA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR OAB - MT0006702A 

(ADVOGADO(A))

RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA OAB - MT0019474A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000067-55.2017.8.11.0038 REQUERENTE: ALESSANDRO SOUZA DA 

SILVA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Visto e bem examinado. 

Trato de AÇÃO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, cujo trânsito em julgado foi 

certificado e o processo devolvido, razão pela qual dou-me por ciente do 

retorno dos autos e decisum proferido pelo Conselho/Turma Recursal, 

assim como DETERMINO que intime as partes, uma vez que, além da 

iniciativa do credor para requerer o processamento da EXECUÇÃO DE 

TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da Lei n. 9.099/1995, 

art. 52 e ss. c/c CPC e NCPC -, é lícito ao devedor, antes de ser intimado 

para o cumprimento da sentença pleiteado por aquele, comparecer em 

juízo e oferecer em pagamento o valor que entender devido, apresentando 

memória discriminada do cálculo. As intimações no Juizado Especial serão 

feitas na forma prevista para a citação ou por qualquer outro MEIO 

IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/1995, art. 19 -, sendo que nas 

realizadas por telefone, deverá certificar qual o número chamado, o dia, o 

horário, a pessoa com quem falou e, em resumo, o teor da comunicação e 

da respectiva resposta, além de outras informações pertinentes – art. 911 

da CNGC. Em atenção aos termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização 

dessa intimação das instituições públicas ou privadas cadastradas deverá 

ser realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se 

t ratando da hipótese suso mencionada,  far-se-á por 

CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em mão própria 

(ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta no endereço – 

art. 909 da CNGC. Por fim, feita(s) a(s) intimação(ões) e nada requerido no 

prazo de 15 (quinze) dias, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu 

desarquivamento a pedido da parte – art. 1.006 da CNGC - “Art. 1.006. 

Transitada em julgado a sentença e decorridos 15 (quinze) dias sem a 

manifestação da parte vencedora expressando o desejo de executá-la, os 

autos serão arquivados”. Cumpra. Às providências. Araputanga-MT, 7 de 

dezembro de 2018 - 12:39:57. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. 

Filho Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010183-06.2014.8.11.0038 REQUERENTE: DEUSDETE PEREIRA DO 

NASCIMENTO REQUERIDO: OI S/A Visto e bem examinado. Dispensado o 

relatório - Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato de AÇÃO DE EXECUÇÃO 

DE TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da Lei n. 

9.099/1995, art. 52 e ss. c/c CPC e NCPC - em que objetiva a exigência de 

obrigação por quantia certa e foi suspensa em decorrência do pedido de 

recuperação judicial em 20 de junho de 2016, com base na Lei de 

Recuperação Judicial e Falências (Lei n. 11.101/2005), cujo 

processamento foi deferido em 29 de junho de 2016 pelo Juízo da 7ª Vara 

Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro - Processo 

n. 0203711- 65.2016.8.19.0001 – e o plano de recuperação 

HOMOLOGADO, com ressalvas, em 8/1/2018. A parte credora/exequente 

deixou o prazo para manifestar transcorrer in albis e a 

devedora/executada apresentou petição no sentido de extinção do 

processo em decorrência disso. É o necessário. Decido de forma sucinta 

e objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, diante da 

excessiva quantidade de feitos em andamento sob a responsabilidade do 

magistrado subscrevente, bem como metas diversas de produtividade 

impostas e a serem cumpridas. O plano de recuperação judicial da 

devedora/executada foi HOMOLOGADO, com ressalvas, em 8/1/2018, 

encon t rando-se  d i spon íve l  pa ra  consu l t a  no  webs i t e 

http://www.recuperacaojudicialoi.com.br/ a relação de credores 

atualizada, que servirá como base para o exercício da opção de 

pagamento prevista no Plano de Recuperação Judicial homologado pelo 

MM. Juízo da Recuperação Judicial. Ademais, nos termos da cláusula 4.5 

do PRJ (“Escolha de opção de Pagamento”), os Credores Concursais 

deverão escolher entre as opções de pagamento de seus respectivos 

créditos através da plataforma eletrônica a ser disponibilizada pelo Grupo 

Oi no endereço eletrônico www.recjud.com.br. Há precedentes dos STJ 

nos sentidos de que “A novação resultante da concessão da recuperação 

judicial após aprovado o plano em assembleia é sui generis, e as 

execuções individuais ajuizadas contra a própria devedora devem ser 

extintas, e não apenas suspensas” (REsp 1272697/DF, Rel. Ministro LUIS 

FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe 

18/06/2015), que “A aprovação e homologação do plano de recuperação 

judicial conduzem à suspensão dos atos executivos originários de outros 

órgãos judiciais” e, portanto, a extinção das obrigações, decorrente da 

homologação do plano de recuperação judicial encontra-se condicionada 

ao efetivo cumprimento de seus termos e caso não implementada a aludida 

condição resolutiva, por expressa disposição legal, “os credores terão 

reconstituídos seus direitos e garantias nas condições originariamente 

contratadas” (AgInt no REsp 1667901/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO 

BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 02/10/2017), 

assim como que em relação ao “prosseguimento da execução individual de 

um crédito existente ao tempo do ajuizamento do pedido de recuperação 

judicial, mas não incluído no quadro geral de credores (QGC)”, seria 

possível a prorrogação da suspensão nos casos em que o credor 

preterido não promova habilitação retardatária tampouco retificação do 

quadro geral de credores (QGC), optando por prosseguir com a execução 

individual após encerrada a recuperação judicial (REsp 1571107/DF, Rel. 

Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 

13/12/2016, DJe 03/02/2017). As partes credora e devedora foram 

intimadas a fim de que se MANIFESTASSEM EM QUAIS DESSAS 

HIPÓTESES ESTÁ INCLUSA – SUSPENSÃO OU EXTINÇÃO -, e advertidos 

que o decurso desse prazo in albis, resultaria na presunção de que se 

encontra na hipótese de EXTINÇÃO da ação em epígrafe e que o crédito 

será perseguido no plano de recuperação judicial homologado. A parte 

credora/exequente deixou o prazo transcorrer in albis e a 

devedora/executada manifestou no sentido de extinção do processo e tal 

fato faz com que o processo seja extinto com resolução do mérito, pois 

deverá perseguir seu crédito no juízo universal. Nesses termos: “DIREITO 

EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO 

ESPECIAL. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. DECISÃO MONOCRÁTICA. 

POSSIBILIDADE. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. APROVAÇÃO DO PLANO. 

EXECUÇÕES INDIVIDUAIS CONTRA A RECUPERANDA. EXTINÇÃO. 

DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme a Súmula n. 568/STJ e os arts. 34, XVIII, 

"c", e 255, § 4º, III, do RISTJ, o relator está autorizado a julgar 

monocraticamente recurso, quando houver jurisprudência consolidada 

sobre o tema. 2. Após a aprovação do plano de recuperação judicial pela 

assembléia de credores e posterior homologação pelo juízo competente, 

devem ser extintas - e não apenas suspensas - as execuções individuais 

até então propostas contra a recuperanda, sem nenhum tipo de 

condicionante à novação de que trata o art. 59 da Lei n. 11.101/2005. 

Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no REsp 

1367848/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, 

julgado em 19/04/2018, DJe 26/04/2018) Isso posto, julgo EXTINTA por 

sentença a EXECUÇÃO em relação à parte devedora/executada X, mas 

não resolvo o mérito porque o faço com base na perda superveniente do 

objeto e falta de interesse de agir – art. 53 da Lei n. 9.099/1995 c/c CPC, 

art. 267, VI, c/c art. 795/NCPC, art. 485, VI, c/c arts. 771 e 925 -, assim 
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como DETERMINO que expeça a CERTIDÃO em favor da parte 

credora/exequente, necessária para permitir a habilitação do crédito no 

plano de recuperação judicial. Eventual penhora/arresto efetivada nos 

autos fica prejudicada, devendo ser liberado do ônus o(s) referido(s) 

bem(ns), expedindo o necessário. Sem taxas, despesas, custas 

processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. 

Transitada em julgado, proceda com as baixas necessárias e arquive. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. Araputanga-MT, 7 de dezembro de 2018 - 12:25:08. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010183-06.2014.8.11.0038 REQUERENTE: DEUSDETE PEREIRA DO 

NASCIMENTO REQUERIDO: OI S/A Visto e bem examinado. Dispensado o 

relatório - Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato de AÇÃO DE EXECUÇÃO 

DE TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da Lei n. 

9.099/1995, art. 52 e ss. c/c CPC e NCPC - em que objetiva a exigência de 

obrigação por quantia certa e foi suspensa em decorrência do pedido de 

recuperação judicial em 20 de junho de 2016, com base na Lei de 

Recuperação Judicial e Falências (Lei n. 11.101/2005), cujo 

processamento foi deferido em 29 de junho de 2016 pelo Juízo da 7ª Vara 

Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro - Processo 

n. 0203711- 65.2016.8.19.0001 – e o plano de recuperação 

HOMOLOGADO, com ressalvas, em 8/1/2018. A parte credora/exequente 

deixou o prazo para manifestar transcorrer in albis e a 

devedora/executada apresentou petição no sentido de extinção do 

processo em decorrência disso. É o necessário. Decido de forma sucinta 

e objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, diante da 

excessiva quantidade de feitos em andamento sob a responsabilidade do 

magistrado subscrevente, bem como metas diversas de produtividade 

impostas e a serem cumpridas. O plano de recuperação judicial da 

devedora/executada foi HOMOLOGADO, com ressalvas, em 8/1/2018, 

encon t rando-se  d i spon íve l  pa ra  consu l t a  no  webs i t e 

http://www.recuperacaojudicialoi.com.br/ a relação de credores 

atualizada, que servirá como base para o exercício da opção de 

pagamento prevista no Plano de Recuperação Judicial homologado pelo 

MM. Juízo da Recuperação Judicial. Ademais, nos termos da cláusula 4.5 

do PRJ (“Escolha de opção de Pagamento”), os Credores Concursais 

deverão escolher entre as opções de pagamento de seus respectivos 

créditos através da plataforma eletrônica a ser disponibilizada pelo Grupo 

Oi no endereço eletrônico www.recjud.com.br. Há precedentes dos STJ 

nos sentidos de que “A novação resultante da concessão da recuperação 

judicial após aprovado o plano em assembleia é sui generis, e as 

execuções individuais ajuizadas contra a própria devedora devem ser 

extintas, e não apenas suspensas” (REsp 1272697/DF, Rel. Ministro LUIS 

FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe 

18/06/2015), que “A aprovação e homologação do plano de recuperação 

judicial conduzem à suspensão dos atos executivos originários de outros 

órgãos judiciais” e, portanto, a extinção das obrigações, decorrente da 

homologação do plano de recuperação judicial encontra-se condicionada 

ao efetivo cumprimento de seus termos e caso não implementada a aludida 

condição resolutiva, por expressa disposição legal, “os credores terão 

reconstituídos seus direitos e garantias nas condições originariamente 

contratadas” (AgInt no REsp 1667901/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO 

BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 02/10/2017), 

assim como que em relação ao “prosseguimento da execução individual de 

um crédito existente ao tempo do ajuizamento do pedido de recuperação 

judicial, mas não incluído no quadro geral de credores (QGC)”, seria 

possível a prorrogação da suspensão nos casos em que o credor 

preterido não promova habilitação retardatária tampouco retificação do 

quadro geral de credores (QGC), optando por prosseguir com a execução 

individual após encerrada a recuperação judicial (REsp 1571107/DF, Rel. 

Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 

13/12/2016, DJe 03/02/2017). As partes credora e devedora foram 

intimadas a fim de que se MANIFESTASSEM EM QUAIS DESSAS 

HIPÓTESES ESTÁ INCLUSA – SUSPENSÃO OU EXTINÇÃO -, e advertidos 

que o decurso desse prazo in albis, resultaria na presunção de que se 

encontra na hipótese de EXTINÇÃO da ação em epígrafe e que o crédito 

será perseguido no plano de recuperação judicial homologado. A parte 

credora/exequente deixou o prazo transcorrer in albis e a 

devedora/executada manifestou no sentido de extinção do processo e tal 

fato faz com que o processo seja extinto com resolução do mérito, pois 

deverá perseguir seu crédito no juízo universal. Nesses termos: “DIREITO 

EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO 

ESPECIAL. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. DECISÃO MONOCRÁTICA. 

POSSIBILIDADE. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. APROVAÇÃO DO PLANO. 

EXECUÇÕES INDIVIDUAIS CONTRA A RECUPERANDA. EXTINÇÃO. 

DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme a Súmula n. 568/STJ e os arts. 34, XVIII, 

"c", e 255, § 4º, III, do RISTJ, o relator está autorizado a julgar 

monocraticamente recurso, quando houver jurisprudência consolidada 

sobre o tema. 2. Após a aprovação do plano de recuperação judicial pela 

assembléia de credores e posterior homologação pelo juízo competente, 

devem ser extintas - e não apenas suspensas - as execuções individuais 

até então propostas contra a recuperanda, sem nenhum tipo de 

condicionante à novação de que trata o art. 59 da Lei n. 11.101/2005. 

Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no REsp 

1367848/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, 

julgado em 19/04/2018, DJe 26/04/2018) Isso posto, julgo EXTINTA por 

sentença a EXECUÇÃO em relação à parte devedora/executada X, mas 

não resolvo o mérito porque o faço com base na perda superveniente do 

objeto e falta de interesse de agir – art. 53 da Lei n. 9.099/1995 c/c CPC, 

art. 267, VI, c/c art. 795/NCPC, art. 485, VI, c/c arts. 771 e 925 -, assim 

como DETERMINO que expeça a CERTIDÃO em favor da parte 

credora/exequente, necessária para permitir a habilitação do crédito no 

plano de recuperação judicial. Eventual penhora/arresto efetivada nos 

autos fica prejudicada, devendo ser liberado do ônus o(s) referido(s) 

bem(ns), expedindo o necessário. Sem taxas, despesas, custas 

processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. 

Transitada em julgado, proceda com as baixas necessárias e arquive. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. Araputanga-MT, 7 de dezembro de 2018 - 12:25:08. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010048-86.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ISLANDA LARISSA DIAS GARCIA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT0009271A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ceres Bilate Baracat OAB - MT12869/O (ADVOGADO(A))

ERIK JUNIOR NEVES BARACAT OAB - MT0018525A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010048-86.2017.8.11.0038 REQUERENTE: ISLANDA LARISSA DIAS 

GARCIA DE ALMEIDA REQUERIDO: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE 

TRABALHO MEDICO Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO – rito da Lei 

n. 9.099/1995 -, cujo trânsito em julgado foi certificado e o processo 

devolvido, razão pela qual dei-me por ciente do retorno dos autos e 

decisum proferido pelo Conselho/Turma Recursal, assim como DETERMINEI 

que intimasse as partes, uma vez que, além da iniciativa do credor para 

requerer o processamento da EXECUÇÃO DE TÍTULO 

JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da Lei n. 9.099/1995, art. 52 

e ss. c/c CPC e NCPC -, é lícito ao devedor, antes de ser intimado para o 
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cumprimento da sentença pleiteado por aquele, comparecer em juízo e 

oferecer em pagamento o valor que entender devido, apresentando 

memória discriminada do cálculo. Ocorre que a parte autora, ora 

credora/exequente, alegou não ter sido regularmente cadastrado e 

intmado/cientificado seu patrono, pelo Conselho Recursal, em relação à 

sessão de julgamento, pugnando pela nulidade dos atos processuais, o 

que somente pode ser decidido pelo(a) Magistrado(a) Relator(a) do 

Conselho Recursal, em que pese ter a parte adversa, ora 

devedora/executada, apresentado cálculo e pugnando pela extinção. Isso 

posto, DETERMINO a intimação da parte autora, oa credora/exequente, 

através do(a) advogado(a) e via DJe, a fim de que esclareça se deseja a 

remessa dos autos ao Conselho Recursal para análise da nulidade 

alegada ou a extinção do processo/pedido pelo pagamento/adimplemento e 

expedição do alvará judicial de levantamento em seu favor. Optando pela 

remessa ou decorrendo o prazo de 5 (cinco) dias in albis, desde já 

DETERMINO que encaminhe o processo para o Conselho Recursal, a fim 

de que o(a) Relator(a) analise o pedido de nulidade. Diversamente, 

volte-me para extinção pelo pagamento/adimplemento - NCPC, art. 924, II - 

e a expedição do alvará judicial de levantamento do valor depositado, 

devendo a parte credora/exequente, caso não o tenha feito, apresentar 

os dados pessoais e bancários necessários para isso. Intime. Cumpra. Às 

providências. Araputanga-MT, 7 de dezembro de 2018 - 12:08:28. 

(assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010339-23.2016.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO JOSE PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANSELMO DA COSTA PRADO OAB - MT0008486A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010339-23.2016.8.11.0038 REQUERENTE: ROBERTO JOSE PEREIRA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Visto e bem examinado. Dispensado o relatório - Lei n. 9.099/1995, art. 38, 

caput. Trato de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA - rito da Lei n. 9.099/1995 c/c CPC e NCPC -, tendo como 

partes ROBERTO JOSE PEREIRA e ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., em que, no decorrer do procedimento, 

a parte devedora realizou o pagamento do débito à credora e, 

consequentemente, o objeto da execução se exauriu, ensejando a 

extinção do feito em razão do adimplemento da prestação pela qual é 

executada. É o necessário. Decido de forma sucinta e objetivamente 

fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva quantidade de 

feitos em andamento sob a responsabilidade do magistrado subscrevente, 

bem como metas diversas de produtividade impostas e a serem 

cumpridas. O fato de a parte executada ter quitado sua dívida configura 

reconhecimento do pedido e tal fato faz com que o processo seja extinto 

com resolução do mérito, pois o fim do executivo é a satisfação do 

débito/obrigação. Isso posto, DECLARO SATISFEITA a obrigação objeto da 

lide e julgo EXTINTA por sentença a EXECUÇÃO, com resolução de mérito 

– art. 53 da Lei n. 9.099/1995 c/c CPC, art. 794, I, c/c art. 795/NCPC, art. 

924, II, c/c art. 925. Diante do pedido expresso, expedi o alvará judicial de 

levantamento em nome do advogado do beneficiário, que tem poderes 

especiais no instrumento de mandato, para liberação do importe 

depositado/constrito em favor do credor/beneficiário, quem deverá ser 

cientificado, através de qualquer meio de comunicação, da decisão ou 

despacho que autorizou a liberação do depósito judicial ao beneficiário ou 

ao seu sucessor, se possível, atentando às orientações dispostas no 

Capítulo II, Seção 13 - Depósitos e Alvarás Judiciais -, da CNGC, art. 448 e 

ss. As intimações no Juizado Especial serão feitas na forma prevista para 

a citação ou por qualquer outro MEIO IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 

9.099/1995, art. 19 -, sendo que nas realizadas por telefone, deverá 

certificar qual o número chamado, o dia, o horário, a pessoa com quem 

falou e, em resumo, o teor da comunicação e da respectiva resposta, além 

de outras informações pertinentes – art. 911 da CNGC. Em atenção aos 

termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa intimação das 

instituições públicas ou privadas cadastradas deverá ser realizada de 

FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se tratando da hipótese 

suso mencionada, far-se-á por CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso 

de recebimento em mão própria (ARMP) e considerar-se-á feita na data da 

entrega da carta no endereço – art. 909 da CNGC. Sem taxas, despesas, 

custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 

e 55. Transitada em julgado, proceda com as baixas necessárias e 

arquive. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica 

dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que 

estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 7 de dezembro de 2018. 

(assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010339-23.2016.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO JOSE PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANSELMO DA COSTA PRADO OAB - MT0008486A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010339-23.2016.8.11.0038 REQUERENTE: ROBERTO JOSE PEREIRA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Visto e bem examinado. Dispensado o relatório - Lei n. 9.099/1995, art. 38, 

caput. Trato de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA - rito da Lei n. 9.099/1995 c/c CPC e NCPC -, tendo como 

partes ROBERTO JOSE PEREIRA e ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., em que, no decorrer do procedimento, 

a parte devedora realizou o pagamento do débito à credora e, 

consequentemente, o objeto da execução se exauriu, ensejando a 

extinção do feito em razão do adimplemento da prestação pela qual é 

executada. É o necessário. Decido de forma sucinta e objetivamente 

fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva quantidade de 

feitos em andamento sob a responsabilidade do magistrado subscrevente, 

bem como metas diversas de produtividade impostas e a serem 

cumpridas. O fato de a parte executada ter quitado sua dívida configura 

reconhecimento do pedido e tal fato faz com que o processo seja extinto 

com resolução do mérito, pois o fim do executivo é a satisfação do 

débito/obrigação. Isso posto, DECLARO SATISFEITA a obrigação objeto da 

lide e julgo EXTINTA por sentença a EXECUÇÃO, com resolução de mérito 

– art. 53 da Lei n. 9.099/1995 c/c CPC, art. 794, I, c/c art. 795/NCPC, art. 

924, II, c/c art. 925. Diante do pedido expresso, expedi o alvará judicial de 

levantamento em nome do advogado do beneficiário, que tem poderes 

especiais no instrumento de mandato, para liberação do importe 

depositado/constrito em favor do credor/beneficiário, quem deverá ser 

cientificado, através de qualquer meio de comunicação, da decisão ou 

despacho que autorizou a liberação do depósito judicial ao beneficiário ou 

ao seu sucessor, se possível, atentando às orientações dispostas no 

Capítulo II, Seção 13 - Depósitos e Alvarás Judiciais -, da CNGC, art. 448 e 

ss. As intimações no Juizado Especial serão feitas na forma prevista para 

a citação ou por qualquer outro MEIO IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 

9.099/1995, art. 19 -, sendo que nas realizadas por telefone, deverá 

certificar qual o número chamado, o dia, o horário, a pessoa com quem 

falou e, em resumo, o teor da comunicação e da respectiva resposta, além 

de outras informações pertinentes – art. 911 da CNGC. Em atenção aos 

termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa intimação das 

instituições públicas ou privadas cadastradas deverá ser realizada de 

FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se tratando da hipótese 

suso mencionada, far-se-á por CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso 

de recebimento em mão própria (ARMP) e considerar-se-á feita na data da 

entrega da carta no endereço – art. 909 da CNGC. Sem taxas, despesas, 

custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 

e 55. Transitada em julgado, proceda com as baixas necessárias e 
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arquive. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica 

dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que 

estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 7 de dezembro de 2018. 

(assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010312-40.2016.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELAINE DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA REGINA CARDOSO OAB - MT0015506A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010312-40.2016.8.11.0038 REQUERENTE: ROSELAINE DO 

NASCIMENTO REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A Visto e bem 

examinado. Trato de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO 

JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da Lei n. 9.099/1995 c/c CPC 

e NCPC -, tendo como partes ROSELAINE DO NASCIMENTO e TELEFONICA 

BRASIL S.A., em que, diante do pedido expresso, expedi o alvará judicial 

de levantamento dos valores remanescentes em nome do 

devedor/executado beneficiário, quem deverá ser cientificado, através de 

qualquer meio de comunicação, da decisão ou despacho que autorizou a 

liberação do depósito judicial ao beneficiário ou ao seu sucessor, se 

possível, atentando às orientações dispostas no Capítulo II, Seção 13 - 

Depósitos e Alvarás Judiciais -, da CNGC, art. 448 e ss. As intimações no 

Juizado Especial serão feitas na forma prevista para a citação ou por 

qualquer outro MEIO IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/1995, art. 

19 -, sendo que nas realizadas por telefone, deverá certificar qual o 

número chamado, o dia, o horário, a pessoa com quem falou e, em 

resumo, o teor da comunicação e da respectiva resposta, além de outras 

informações pertinentes – art. 911 da CNGC. Em atenção aos termos da 

CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa intimação das instituições públicas 

ou privadas cadastradas deverá ser realizada de FORMA ELETRÔNICA. 

Nos locais atendidos e não se tratando da hipótese suso mencionada, 

far-se-á por CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em 

mão própria (ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta 

no endereço – art. 909 da CNGC. Por já proferida sentença extintiva, 

transitada em julgado e nada mais havendo a ser atendido, proceda com 

as baixas necessárias e ARQUIVE. Cumpra. Araputanga-MT, 6 de 

dezembro de 2018 - 22:25:08. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. 

Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010312-40.2016.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELAINE DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA REGINA CARDOSO OAB - MT0015506A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A (REQUERIDO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010312-40.2016.8.11.0038 REQUERENTE: ROSELAINE DO 

NASCIMENTO REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A Visto e bem 

examinado. Trato de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO 

JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da Lei n. 9.099/1995 c/c CPC 

e NCPC -, tendo como partes ROSELAINE DO NASCIMENTO e TELEFONICA 

BRASIL S.A., em que, diante do pedido expresso, expedi o alvará judicial 

de levantamento dos valores remanescentes em nome do 

devedor/executado beneficiário, quem deverá ser cientificado, através de 

qualquer meio de comunicação, da decisão ou despacho que autorizou a 

liberação do depósito judicial ao beneficiário ou ao seu sucessor, se 

possível, atentando às orientações dispostas no Capítulo II, Seção 13 - 

Depósitos e Alvarás Judiciais -, da CNGC, art. 448 e ss. As intimações no 

Juizado Especial serão feitas na forma prevista para a citação ou por 

qualquer outro MEIO IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/1995, art. 

19 -, sendo que nas realizadas por telefone, deverá certificar qual o 

número chamado, o dia, o horário, a pessoa com quem falou e, em 

resumo, o teor da comunicação e da respectiva resposta, além de outras 

informações pertinentes – art. 911 da CNGC. Em atenção aos termos da 

CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa intimação das instituições públicas 

ou privadas cadastradas deverá ser realizada de FORMA ELETRÔNICA. 

Nos locais atendidos e não se tratando da hipótese suso mencionada, 

far-se-á por CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em 

mão própria (ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta 

no endereço – art. 909 da CNGC. Por já proferida sentença extintiva, 

transitada em julgado e nada mais havendo a ser atendido, proceda com 

as baixas necessárias e ARQUIVE. Cumpra. Araputanga-MT, 6 de 

dezembro de 2018 - 22:25:08. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. 

Filho Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000235-57.2017.8.11.0038 REQUERENTE: HUDSON GUSTAVO REBOLI 

REQUERIDO: GABRIELA DE CAMPOS VALENTE PERRONI - ME PROJETO 

DE SENTENÇA Visto e bem examinado. Dispensado o relatório – Lei n. 

9.099/1995, art. 38, caput. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS E MATERIAIS COM RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO 

proposta por HUDSON GUSTAVO REBOLI em face de GABRIELA DE 

CAMPOS VALENTE PERRONI – ME. As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 

9.099/95, c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC e Enunciados nº161 

e 162 do FONAJE. Decido. No caso, não havendo vício que possa obstar o 

regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que, as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. No 

que se refere a preliminar de impossibilidade de gratuidade da justiça, a 

mesma merece ser rejeitada, pois, como é sabido, a benesse da 

gratuidade da justiça no âmbito dos juizados especiais é dispensável em 

sede cognitiva, sendo imprescindível a manifestação quanto ou seu 

deferimento ou não somente em sede recursal. A respeito, vejamos o que 

disciplina a Lei dos Juizados Especiais: Art. 54. O acesso ao Juizado 

Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de 

custas, taxas ou despesas. Passo a análise do mérito. No caso há relação 

consumerista entre as partes, sendo a parte autora consumidora e a parte 

ré fornecedora de serviços, nos termos do artigo 2º, caput, e 3º caput do 

Código de Defesa do Consumidor – CDC. Destaco que a sistemática da 

responsabilidade civil nas relações de consumo é a de que responde o 

fornecedor de produtos e/ou de serviços independentemente da 

verificação de culpa, pelos danos causados aos consumidores, 

decorrentes de fatos do produto e/ou do serviço, respectivamente. 

Segundo as normas expressas na Lei n.8.078/90, essa é objetiva e 

independe de culpa. Tal responsabilidade está, ainda, fundamentada na 

teoria do risco do empreendimento, pois aquele que tem o bônus deve 

arcar com os riscos e ônus de sua atividade. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, razão assiste à parte autora. 

A parte reclamante alega que na data de 29 de maio de 2017, buscando 

uma melhor apresentação para a reabertura de seu pequeno 

estabelecimento, adquiriu por intermédio do sítio eletrônico da requerida 

uma fita de LED 5050 Azul Rolo 5m Prova D´agua e uma fita de LED 5050 

Vermelho Rolo 5m Prova D´Agua, pelo valor de R$ 139,04 (cento e trinta e 

nove reais e quatro centavos), com pagamento através de deposito 
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bancário. Aduz que a promessa de entrega era para o dia 10 de junho de 

2017, motivo pelo qual adquiriu o produto da empresa ré, posto necessitar 

deste para a reinauguração de seu estabelecimento. Não obstante, no dia 

4 de junho de 2017, o autor solicitou que fosse passado dados de seu 

pedido, no qual teria sido informado que seu produto já teria sido enviado. 

Após alguns dias o reclamante entrou em contato e fora informado que 

não teria o produto objeto da compra no estoque, mas que dentro de dias 

resolveria o problema. Transcorrido o prazo de entrega do produto, o 

autor solicitou que fosse devolvido o dinheiro e cancelado a compra, 

assim dias após a solicitação na data de 3 de agosto de 2017, o autor 

novamente entrou em contato por e-mail e mensagens ao qual fora 

informado que o produto teria sido postado, porém não recebeu, tampouco 

teve seu dinheiro estornado. Razões pelas quais busca a Tutela 

Jurisdicional pleiteando a condenação da empresa requerida pelos danos 

materiais e morais suportados. Em defesa a requeria alega que a demora 

na postagem do produto se deu por culpa do autor que somente efetuo o 

pagamento do boleto na data de 22/06/2017, tendo optado pelo envio via 

PAC, imputando a culpa do atraso na entrega ao autor, ausência de danos 

morais e ainda que o produto foi enviado 11/08/2017. Assim, analisando 

detidamente os autos, tenho que razão assiste a parte autora. Inicialmente 

verifico que o pedido dos produtos ocorreu em 29/05/2017, sendo o 

pagamento realizado pelo autor somente em 22/06/2017 (id. 9541994), 

tendo o autor enviado e-mail para requerida no mesmo dia informando e 

anexando o comprovante de pagamento (id. 9541994). Desta feita, 

recebeu aviso que a entrega ocorreria via correios PAC, com prazo em 

média de 13 dias, o que em teses deveria ocorrer até o dia 06 de julho de 

2017, data anterior a reinauguração do estabelecimento do autor, que 

ocorreu em 11/07/2017, conforme convite anexado no id. 9542075. 

Portanto, apesar das alegações da requerida de que a ausência de 

entrega antes da reinauguração se deu em razão da demora do 

pagamento pelo autor, resta claro que se a requerida tivesse postado o 

referido pedido logo após a confirmação do pagamento (em média 24 

horas do depósito), os produtos teriam chegado a tempo da 

reinauguração, atendendo a necessidade do autor. Verifico ainda que o 

autor tentou contato com a requerida antes da data da reinauguração via 

aplicativo WhatsApp, sendo solicitado que efetuasse ligação, o que 

demonstra que o mesmo vinha tentando resolver junto a requerida – id. 

9542036 O autor ainda comprova que tentou de várias formas resolver 

junto a requerida antes de propor ação judicial, por meio de e-mails e 

conversa no aplicativo WhatsApp, sendo tratado com promessas, 

inclusive alegando que já haviam enviado o produto (conversa de 

07/08/2017 – id. 9542036), porém sequer informavam o código de rastreio 

solicitado, gerando expectativas no autor, vindo o mesmo somente 

receber o produto 52 dias após o pagamento, sendo que o prazo dado ao 

consumidor era de 13 dias. Ademais, verifico que o autor havia solicitado 

o cancelamento da compra ante a demora na postagem, conforme 

conversa de id. 9542036, contudo, ainda assim a requerida novamente 

ignorou as solicitações do autor e supostamente enviou os produtos, que 

conforme relatado acima somente chegaram 52 dias após. Por fim, em 

rápida análise é possível perceber que o produto recebido pelo autor, não 

foi o adquirido e sim produto diverso e inferior, já que nos pedidos consta 

uma fita de LED 5050 Azul Rolo 5m Prova D´agua e uma fita de LED 5050 

Vermelho Rolo 5m Prova D´Agua, no entanto, nas fotos de id. 15747273 e 

15747277 é possível constatar que foram entregues fitas LED 3528, em 

total desacordo com o adquirido pelo autor. Vislumbro que a atitude da 

parte demandada foi descabida, como dito, não observou as exigências 

de praxe pertinentes a Lei Consumerista, implicando no reconhecimento 

dos requisitos que possibilitam a configuração do dano e sua reparação, 

tais como a culpa e o nexo de causalidade, ambos se encontrando 

presentes na medida reclamada. Não atendendo de imediato o 

estabelecido na Lei 8.078/90, artigo 18, incisos e parágrafos, deverá 

indenizar, não somente, pelos danos materiais, mas, também pelos danos 

morais, que no presente caso é evidente. No que se refere aos danos 

materiais, a jurisprudência das Turmas que compõem a Segunda Seção do 

STJ (direito privado) é firme no sentido de que a repetição em dobro do 

indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, da Lei n. 8.078/90, 

pressupõe tanto a existência de pagamento indevido quanto a má-fé do 

credor. - STJ, 3ª Turma, AgRg no REsp 1199273/SP, Min. Sidnei Beneti, 

DJe 19/08/2011 – e, assim, enquanto a Corte Especial do STJ, no EAREsp 

n. 600.663/RS, não decide em definitivo a divergência com a Primeira 

Seção do STJ (direito público), que admite a condenação quando decorrer 

de dolo (má-fé) ou culpa na conduta – STJ, 2ª Turma, REsp 1.079.064/SP, 

Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 20/4/09 - mantenho o entendimento fixado 

pelas de Direito Privado, de que a restituição deve ocorrer de forma 

simples, exceto se comprovada a má-fé da fornecedora, a qual não 

decorre da mera cobrança de valores decorrentes de procedimentos que 

venham a ser declaradas ilegais e, portanto, para que haja a devolução 

em dobro dos valores cobrados, é necessária a comprovação de 3 (três) 

requisitos – Lei n. 8.078/90, art. 42, parágrafo único -, ou seja, que a 

cobrança realizada tenha sido indevida, haja o efetivo pagamento pelo 

consumidor do excesso e a ausência de engano justificável/a 

demonstração da má-fé/dolo do credor. Para que haja a condenação da 

parte Requerida, é indispensável que a parte Requerente comprove 

efetivamente a extensão dos prejuízos patrimoniais que suportou, em 

decorrência do ato ilícito, tendo a parte autora comprovado fato 

constitutivo de seu direito, sendo que apresentou provas que pagou pelo 

produto fita de LED 5050 Azul Rolo 5m Prova D´agua, e fita de LED 5050 

Vermelho Rolo 5m Prova D´Agua, porem recebendo fitas LED 3528. Desta 

feita, determino a restituição do valor pago pelo produto, na quantia de R$ 

139,04 (cento e trinta e nove reais e quatro centavos), a título de danos 

materiais. Todavia, a fim de se evitar a ocorrência de enriquecimento ilícito 

da parte requerente, consigno que ela deverá viabilizar a entrega do 

produto recebido e diverso do adquirido, que deve ser realizado pela 

requerida no prazo de 30 dias a partir da publicação do decisum, 

passando a contar tal prazo a partir do primeiro dia útil, inclusive, seguinte 

à data da intimação, sob pena de, não o fazendo nesse período e 

decorrendo a mora de culpa do fornecedor, restar caracterizado o 

abandono. No tocante aos danos morais, não há olvidar que, como vem 

decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou 

a irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de 

indenização por dano moral. Certo é que o descumprimento de contrato 

isoladamente considerado não é suficiente para acolher a pretensão do 

Consumidor, mas, no contexto retratado nos autos, a postura da Ré 

potencializa a superioridade do fornecedor em detrimento da 

vulnerabilidade da parte consumidora, gerando ofensa à sua honra 

subjetiva, devendo ser objeto de compensação a título de danos morais na 

forma dos artigos 5º, inciso X da Lei Maior de 1988 e 6º, inciso VI da Lei 

nº 8.078/90. Nesse sentido é o entendimento do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso: CONTRATO DE COMPRA E VENDA A PRAZO. 

FALTA INJUSTIFICADA NA ENTREGA DO PRODUTO E NA DEVOLUÇÃO 

DO VALOR PAGO. DANO MORAL CONFIGURADO. O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por vícios relativos à 

prestação dos serviços. Para a configuração do dever de indenizar em 

sede de dano moral, não há necessidade que se comprove dor intensa, 

pois o desconforto decorrente da recusa na entrega do produto e 

insucesso de solucionar o problema têm a extensão suficiente para 

configurar o dano moral. Não comporta reparos a sentença que fixou o 

valor da indenização com observância dos critérios da razoabilidade de da 

proporcionalidade. (RI 622/2009, DR. NELSON DORIGATTI, 2ª TURMA 

RECURSAL, Julgado em 15/12/2009, Publicado no DJE 13/01/2010). DANO 

MORAL CONFIGURADO - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO 

- INJUSTIFICADA DEMORA NA ENTREGA - CULPA EXCLUSIVA DA 

FORNECEDORA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - PAGAMENTO DO IPVA 

- DANO MATERIAL COMPROVADO - REPETIÇÃO DE INDÉBITO - 

DEVOLUÇÃO. 1 - Em sede de direito do consumidor, cumpre à 

fornecedora prestar informação clara e adequada acerca da data prevista 

para a entrega do produto vendido, na forma do inciso III do artigo 6º do 

código de defesa do consumidor. 2 - Condenação à reparação por danos 

morais, que se consubstanciaram nos constrangimentos, dissabores e 

abalo a honra pela parte recorrida. 3 - Cabível a devolução do valor pago 

pela parte recorrida, vez que não era devedora do IPVA/2006, quando da 

venda e transferência do veículo no ano de 2005, competindo à parte 

recorrente, o pagamento do referido imposto. 4 - Recurso conhecido e não 

provido. (RI 1039/2009, DR. YALE SABO MENDES, 1ª TURMA RECURSAL, 

Julgado em 02/09/2009, Publicado no DJE 06/10/2009). No tocante ao valor 

da indenização, compete ao juiz se orientar pela denominada lógica do 

razoável e fixar o valor da indenização de acordo com o grau de 

reprovabilidade da conduta ilícita, com as condições econômicas do 

causador do dano e do ofendido, em quantitativo consentâneo com a 

natureza e intensidade da humilhação, da tristeza e do constrangimento 

sofridos, de modo a produzir eficácia pedagógica, inibir novas condutas 

idênticas da parte ofensora, e representar compensação à parte ofendida, 

sem, contudo, implicar em indevido enriquecimento. Verifica-se que a parte 
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autora adquiriu e pagou pelo produto, e mesmo após insistente tentativa 

em receber o produto, est somente chegou 52 dias após o pagamento e 

ainda diverso do adquirido e adimplido. O reclamante ainda comprova a 

tentativa de solução administrativa, por meio de e-mails e conversas via 

aplicativo WhatsApp, não tendo a requerida cumprido as promessas, 

ludibriando o consumidor com promessas de que o produto já havia sido 

enviado. Desta feita, considerando as situações acima mencionada, 

entendo que o valor a título de danos morais deve ser fixado no montante 

de R$ 3.000,00 (três mil reais), valor condizente com os prejuízos sofridos 

e ainda incapaz de gerar o enriquecimento indevido. Isso posto, RESOLVO 

O MÉRITO – CPC, art. 269, I/NCPC, art. 487, I -, e JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido formulado para: - CONDENAR a reclamada a 

indenizar os reclamantes, a título de dano patrimonial/material, no valor de 

R$ 139,04 (cento e trinta e nove reais e quatro centavos), corrigido 

monetariamente a partir do pagamento da quantias, com base no Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido 

de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente 

Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário Nacional e 

Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro de 

Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça Federal, a partir da citação – 

CC/02, art. 397, parágrafo único c/c art. 405. - CONDENAR a reclamada a 

indenizar os reclamantes, a título de dano moral/imaterial, no valor de R$ 

3.000,00 (três mil reais), corrigido monetariamente a partir da 

leitura/intimação da sentença – Enunciado n. 362 da Súmula do STJ -, com 

base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 

-, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 

406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário 

Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro 

de Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça Federal, a partir da citação – 

CC/02, art. 397, parágrafo único c/c art. 405. - AUTORIZO a reclamada a 

realizar resgate do produto enviado na data de 11/08/2017, que deverá 

ocorrer no prazo máximo de 30 (trinta) dias a partir da publicação do 

decisum, passando a contar tal prazo a partir do primeiro dia útil, inclusive, 

seguinte à data da intimação, sob pena de, não o fazendo nesse período e 

decorrendo a mora de culpa do fornecedor, restar caracterizado o 

abandono - art. 1.275 do CC/02 - e a consequente perda desse produto 

em favor do consumidor, que poderá dar a destinação que quiser ao bem 

após o decurso do termo ad quem – art. 84, § 5o., do CDC e art. 536, § 1º., 

c/c art. 538, § 3º., ambos do CPC. Sem taxas, despesas, custas 

processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. 

Fica a parte sucumbente, desde já, ciente de que o não pagamento do 

valor da condenação no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito em 

julgado da sentença, apresentação de memória discriminada do débito e 

intimação para isso, acarretará a incidência da multa de 10% (dez por 

cento) sobre tal valor – art. 52, caput, da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do 

CPC/NCPC, art. 523 e §§. Após o trânsito em julgado, certifique. Decorrido 

o prazo recursal e cumprido o julgado, arquive com as baixas e anotações 

de estilo. Do contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do 

interessado – art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/1995 -, prossiga com a 

execução na forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e 

ss. - e Código de Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de 

Processo Civil – art. 513 e ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) 

dias do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu 

desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. Prescindível o 

Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro 

de registro de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. À 

submissão do(a) Juiz(a) de Direito para fins do disposto no artigo 40 da 

Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

______________________ Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) 

da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi 

aprovado e já disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que 

passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 

40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. 

Araputanga-MT, 7 de dezembro de 2018. (assinado digitalmente) Renato J. 

de A. C. Filho Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000235-57.2017.8.11.0038 REQUERENTE: HUDSON GUSTAVO REBOLI 

REQUERIDO: GABRIELA DE CAMPOS VALENTE PERRONI - ME PROJETO 

DE SENTENÇA Visto e bem examinado. Dispensado o relatório – Lei n. 

9.099/1995, art. 38, caput. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS E MATERIAIS COM RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO 

proposta por HUDSON GUSTAVO REBOLI em face de GABRIELA DE 

CAMPOS VALENTE PERRONI – ME. As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 

9.099/95, c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC e Enunciados nº161 

e 162 do FONAJE. Decido. No caso, não havendo vício que possa obstar o 

regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que, as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. No 

que se refere a preliminar de impossibilidade de gratuidade da justiça, a 

mesma merece ser rejeitada, pois, como é sabido, a benesse da 

gratuidade da justiça no âmbito dos juizados especiais é dispensável em 

sede cognitiva, sendo imprescindível a manifestação quanto ou seu 

deferimento ou não somente em sede recursal. A respeito, vejamos o que 

disciplina a Lei dos Juizados Especiais: Art. 54. O acesso ao Juizado 

Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de 

custas, taxas ou despesas. Passo a análise do mérito. No caso há relação 

consumerista entre as partes, sendo a parte autora consumidora e a parte 

ré fornecedora de serviços, nos termos do artigo 2º, caput, e 3º caput do 

Código de Defesa do Consumidor – CDC. Destaco que a sistemática da 

responsabilidade civil nas relações de consumo é a de que responde o 

fornecedor de produtos e/ou de serviços independentemente da 

verificação de culpa, pelos danos causados aos consumidores, 

decorrentes de fatos do produto e/ou do serviço, respectivamente. 

Segundo as normas expressas na Lei n.8.078/90, essa é objetiva e 

independe de culpa. Tal responsabilidade está, ainda, fundamentada na 

teoria do risco do empreendimento, pois aquele que tem o bônus deve 

arcar com os riscos e ônus de sua atividade. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, razão assiste à parte autora. 

A parte reclamante alega que na data de 29 de maio de 2017, buscando 

uma melhor apresentação para a reabertura de seu pequeno 

estabelecimento, adquiriu por intermédio do sítio eletrônico da requerida 

uma fita de LED 5050 Azul Rolo 5m Prova D´agua e uma fita de LED 5050 

Vermelho Rolo 5m Prova D´Agua, pelo valor de R$ 139,04 (cento e trinta e 

nove reais e quatro centavos), com pagamento através de deposito 

bancário. Aduz que a promessa de entrega era para o dia 10 de junho de 

2017, motivo pelo qual adquiriu o produto da empresa ré, posto necessitar 

deste para a reinauguração de seu estabelecimento. Não obstante, no dia 

4 de junho de 2017, o autor solicitou que fosse passado dados de seu 

pedido, no qual teria sido informado que seu produto já teria sido enviado. 

Após alguns dias o reclamante entrou em contato e fora informado que 

não teria o produto objeto da compra no estoque, mas que dentro de dias 

resolveria o problema. Transcorrido o prazo de entrega do produto, o 

autor solicitou que fosse devolvido o dinheiro e cancelado a compra, 

assim dias após a solicitação na data de 3 de agosto de 2017, o autor 

novamente entrou em contato por e-mail e mensagens ao qual fora 

informado que o produto teria sido postado, porém não recebeu, tampouco 

teve seu dinheiro estornado. Razões pelas quais busca a Tutela 

Jurisdicional pleiteando a condenação da empresa requerida pelos danos 

materiais e morais suportados. Em defesa a requeria alega que a demora 

na postagem do produto se deu por culpa do autor que somente efetuo o 

pagamento do boleto na data de 22/06/2017, tendo optado pelo envio via 

PAC, imputando a culpa do atraso na entrega ao autor, ausência de danos 

morais e ainda que o produto foi enviado 11/08/2017. Assim, analisando 

detidamente os autos, tenho que razão assiste a parte autora. Inicialmente 

verifico que o pedido dos produtos ocorreu em 29/05/2017, sendo o 
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pagamento realizado pelo autor somente em 22/06/2017 (id. 9541994), 

tendo o autor enviado e-mail para requerida no mesmo dia informando e 

anexando o comprovante de pagamento (id. 9541994). Desta feita, 

recebeu aviso que a entrega ocorreria via correios PAC, com prazo em 

média de 13 dias, o que em teses deveria ocorrer até o dia 06 de julho de 

2017, data anterior a reinauguração do estabelecimento do autor, que 

ocorreu em 11/07/2017, conforme convite anexado no id. 9542075. 

Portanto, apesar das alegações da requerida de que a ausência de 

entrega antes da reinauguração se deu em razão da demora do 

pagamento pelo autor, resta claro que se a requerida tivesse postado o 

referido pedido logo após a confirmação do pagamento (em média 24 

horas do depósito), os produtos teriam chegado a tempo da 

reinauguração, atendendo a necessidade do autor. Verifico ainda que o 

autor tentou contato com a requerida antes da data da reinauguração via 

aplicativo WhatsApp, sendo solicitado que efetuasse ligação, o que 

demonstra que o mesmo vinha tentando resolver junto a requerida – id. 

9542036 O autor ainda comprova que tentou de várias formas resolver 

junto a requerida antes de propor ação judicial, por meio de e-mails e 

conversa no aplicativo WhatsApp, sendo tratado com promessas, 

inclusive alegando que já haviam enviado o produto (conversa de 

07/08/2017 – id. 9542036), porém sequer informavam o código de rastreio 

solicitado, gerando expectativas no autor, vindo o mesmo somente 

receber o produto 52 dias após o pagamento, sendo que o prazo dado ao 

consumidor era de 13 dias. Ademais, verifico que o autor havia solicitado 

o cancelamento da compra ante a demora na postagem, conforme 

conversa de id. 9542036, contudo, ainda assim a requerida novamente 

ignorou as solicitações do autor e supostamente enviou os produtos, que 

conforme relatado acima somente chegaram 52 dias após. Por fim, em 

rápida análise é possível perceber que o produto recebido pelo autor, não 

foi o adquirido e sim produto diverso e inferior, já que nos pedidos consta 

uma fita de LED 5050 Azul Rolo 5m Prova D´agua e uma fita de LED 5050 

Vermelho Rolo 5m Prova D´Agua, no entanto, nas fotos de id. 15747273 e 

15747277 é possível constatar que foram entregues fitas LED 3528, em 

total desacordo com o adquirido pelo autor. Vislumbro que a atitude da 

parte demandada foi descabida, como dito, não observou as exigências 

de praxe pertinentes a Lei Consumerista, implicando no reconhecimento 

dos requisitos que possibilitam a configuração do dano e sua reparação, 

tais como a culpa e o nexo de causalidade, ambos se encontrando 

presentes na medida reclamada. Não atendendo de imediato o 

estabelecido na Lei 8.078/90, artigo 18, incisos e parágrafos, deverá 

indenizar, não somente, pelos danos materiais, mas, também pelos danos 

morais, que no presente caso é evidente. No que se refere aos danos 

materiais, a jurisprudência das Turmas que compõem a Segunda Seção do 

STJ (direito privado) é firme no sentido de que a repetição em dobro do 

indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, da Lei n. 8.078/90, 

pressupõe tanto a existência de pagamento indevido quanto a má-fé do 

credor. - STJ, 3ª Turma, AgRg no REsp 1199273/SP, Min. Sidnei Beneti, 

DJe 19/08/2011 – e, assim, enquanto a Corte Especial do STJ, no EAREsp 

n. 600.663/RS, não decide em definitivo a divergência com a Primeira 

Seção do STJ (direito público), que admite a condenação quando decorrer 

de dolo (má-fé) ou culpa na conduta – STJ, 2ª Turma, REsp 1.079.064/SP, 

Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 20/4/09 - mantenho o entendimento fixado 

pelas de Direito Privado, de que a restituição deve ocorrer de forma 

simples, exceto se comprovada a má-fé da fornecedora, a qual não 

decorre da mera cobrança de valores decorrentes de procedimentos que 

venham a ser declaradas ilegais e, portanto, para que haja a devolução 

em dobro dos valores cobrados, é necessária a comprovação de 3 (três) 

requisitos – Lei n. 8.078/90, art. 42, parágrafo único -, ou seja, que a 

cobrança realizada tenha sido indevida, haja o efetivo pagamento pelo 

consumidor do excesso e a ausência de engano justificável/a 

demonstração da má-fé/dolo do credor. Para que haja a condenação da 

parte Requerida, é indispensável que a parte Requerente comprove 

efetivamente a extensão dos prejuízos patrimoniais que suportou, em 

decorrência do ato ilícito, tendo a parte autora comprovado fato 

constitutivo de seu direito, sendo que apresentou provas que pagou pelo 

produto fita de LED 5050 Azul Rolo 5m Prova D´agua, e fita de LED 5050 

Vermelho Rolo 5m Prova D´Agua, porem recebendo fitas LED 3528. Desta 

feita, determino a restituição do valor pago pelo produto, na quantia de R$ 

139,04 (cento e trinta e nove reais e quatro centavos), a título de danos 

materiais. Todavia, a fim de se evitar a ocorrência de enriquecimento ilícito 

da parte requerente, consigno que ela deverá viabilizar a entrega do 

produto recebido e diverso do adquirido, que deve ser realizado pela 

requerida no prazo de 30 dias a partir da publicação do decisum, 

passando a contar tal prazo a partir do primeiro dia útil, inclusive, seguinte 

à data da intimação, sob pena de, não o fazendo nesse período e 

decorrendo a mora de culpa do fornecedor, restar caracterizado o 

abandono. No tocante aos danos morais, não há olvidar que, como vem 

decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou 

a irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de 

indenização por dano moral. Certo é que o descumprimento de contrato 

isoladamente considerado não é suficiente para acolher a pretensão do 

Consumidor, mas, no contexto retratado nos autos, a postura da Ré 

potencializa a superioridade do fornecedor em detrimento da 

vulnerabilidade da parte consumidora, gerando ofensa à sua honra 

subjetiva, devendo ser objeto de compensação a título de danos morais na 

forma dos artigos 5º, inciso X da Lei Maior de 1988 e 6º, inciso VI da Lei 

nº 8.078/90. Nesse sentido é o entendimento do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso: CONTRATO DE COMPRA E VENDA A PRAZO. 

FALTA INJUSTIFICADA NA ENTREGA DO PRODUTO E NA DEVOLUÇÃO 

DO VALOR PAGO. DANO MORAL CONFIGURADO. O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por vícios relativos à 

prestação dos serviços. Para a configuração do dever de indenizar em 

sede de dano moral, não há necessidade que se comprove dor intensa, 

pois o desconforto decorrente da recusa na entrega do produto e 

insucesso de solucionar o problema têm a extensão suficiente para 

configurar o dano moral. Não comporta reparos a sentença que fixou o 

valor da indenização com observância dos critérios da razoabilidade de da 

proporcionalidade. (RI 622/2009, DR. NELSON DORIGATTI, 2ª TURMA 

RECURSAL, Julgado em 15/12/2009, Publicado no DJE 13/01/2010). DANO 

MORAL CONFIGURADO - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO 

- INJUSTIFICADA DEMORA NA ENTREGA - CULPA EXCLUSIVA DA 

FORNECEDORA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - PAGAMENTO DO IPVA 

- DANO MATERIAL COMPROVADO - REPETIÇÃO DE INDÉBITO - 

DEVOLUÇÃO. 1 - Em sede de direito do consumidor, cumpre à 

fornecedora prestar informação clara e adequada acerca da data prevista 

para a entrega do produto vendido, na forma do inciso III do artigo 6º do 

código de defesa do consumidor. 2 - Condenação à reparação por danos 

morais, que se consubstanciaram nos constrangimentos, dissabores e 

abalo a honra pela parte recorrida. 3 - Cabível a devolução do valor pago 

pela parte recorrida, vez que não era devedora do IPVA/2006, quando da 

venda e transferência do veículo no ano de 2005, competindo à parte 

recorrente, o pagamento do referido imposto. 4 - Recurso conhecido e não 

provido. (RI 1039/2009, DR. YALE SABO MENDES, 1ª TURMA RECURSAL, 

Julgado em 02/09/2009, Publicado no DJE 06/10/2009). No tocante ao valor 

da indenização, compete ao juiz se orientar pela denominada lógica do 

razoável e fixar o valor da indenização de acordo com o grau de 

reprovabilidade da conduta ilícita, com as condições econômicas do 

causador do dano e do ofendido, em quantitativo consentâneo com a 

natureza e intensidade da humilhação, da tristeza e do constrangimento 

sofridos, de modo a produzir eficácia pedagógica, inibir novas condutas 

idênticas da parte ofensora, e representar compensação à parte ofendida, 

sem, contudo, implicar em indevido enriquecimento. Verifica-se que a parte 

autora adquiriu e pagou pelo produto, e mesmo após insistente tentativa 

em receber o produto, est somente chegou 52 dias após o pagamento e 

ainda diverso do adquirido e adimplido. O reclamante ainda comprova a 

tentativa de solução administrativa, por meio de e-mails e conversas via 

aplicativo WhatsApp, não tendo a requerida cumprido as promessas, 

ludibriando o consumidor com promessas de que o produto já havia sido 

enviado. Desta feita, considerando as situações acima mencionada, 

entendo que o valor a título de danos morais deve ser fixado no montante 

de R$ 3.000,00 (três mil reais), valor condizente com os prejuízos sofridos 

e ainda incapaz de gerar o enriquecimento indevido. Isso posto, RESOLVO 

O MÉRITO – CPC, art. 269, I/NCPC, art. 487, I -, e JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido formulado para: - CONDENAR a reclamada a 

indenizar os reclamantes, a título de dano patrimonial/material, no valor de 

R$ 139,04 (cento e trinta e nove reais e quatro centavos), corrigido 

monetariamente a partir do pagamento da quantias, com base no Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido 

de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente 

Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário Nacional e 

Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro de 

Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça Federal, a partir da citação – 

CC/02, art. 397, parágrafo único c/c art. 405. - CONDENAR a reclamada a 
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indenizar os reclamantes, a título de dano moral/imaterial, no valor de R$ 

3.000,00 (três mil reais), corrigido monetariamente a partir da 

leitura/intimação da sentença – Enunciado n. 362 da Súmula do STJ -, com 

base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 

-, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 

406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário 

Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro 

de Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça Federal, a partir da citação – 

CC/02, art. 397, parágrafo único c/c art. 405. - AUTORIZO a reclamada a 

realizar resgate do produto enviado na data de 11/08/2017, que deverá 

ocorrer no prazo máximo de 30 (trinta) dias a partir da publicação do 

decisum, passando a contar tal prazo a partir do primeiro dia útil, inclusive, 

seguinte à data da intimação, sob pena de, não o fazendo nesse período e 

decorrendo a mora de culpa do fornecedor, restar caracterizado o 

abandono - art. 1.275 do CC/02 - e a consequente perda desse produto 

em favor do consumidor, que poderá dar a destinação que quiser ao bem 

após o decurso do termo ad quem – art. 84, § 5o., do CDC e art. 536, § 1º., 

c/c art. 538, § 3º., ambos do CPC. Sem taxas, despesas, custas 

processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. 

Fica a parte sucumbente, desde já, ciente de que o não pagamento do 

valor da condenação no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito em 

julgado da sentença, apresentação de memória discriminada do débito e 

intimação para isso, acarretará a incidência da multa de 10% (dez por 

cento) sobre tal valor – art. 52, caput, da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do 

CPC/NCPC, art. 523 e §§. Após o trânsito em julgado, certifique. Decorrido 

o prazo recursal e cumprido o julgado, arquive com as baixas e anotações 

de estilo. Do contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do 

interessado – art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/1995 -, prossiga com a 

execução na forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e 

ss. - e Código de Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de 

Processo Civil – art. 513 e ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) 

dias do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu 

desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. Prescindível o 

Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro 

de registro de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. À 

submissão do(a) Juiz(a) de Direito para fins do disposto no artigo 40 da 

Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

______________________ Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) 

da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi 

aprovado e já disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que 

passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 

40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. 

Araputanga-MT, 7 de dezembro de 2018. (assinado digitalmente) Renato J. 

de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000160-18.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

EDIMILSON LIMA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS WAGNER GOBATI DE MATOS OAB - MT13077/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MÁRIO LÚCIO FRANCO PEDROSA OAB - MT0005746A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000160-18.2017.8.11.0038 REQUERENTE: EDIMILSON LIMA DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA Visto e bem 

examinado. Dispensado o relatório – Lei n. 9.099/95, art. 38, caput. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no 

artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 9.099/95 c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º 

do CPC c.c Enunciados nº161 e 162 do FONAJE. Trato de AÇÃO 

INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – rito da Lei n. 

9.099/95 -, ajuizada por EDIMILSON LIMA DE OLIVEIRA em desfavor de 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO – DETRAN/MT. Em síntese, aduz o autor que na data de 

13/03/2017, adquiriu uma motocicleta Honda CG160 FAN ESDI, ano 2017, 

de cor preta, chassi 9C2KC2200HR034013, sem placa, pelo preço de 

R$10.503,45 (dez mil quinhentos e três reais e quarenta e cinco 

centavos). Afirma que na data de 16/04/2017, em decorrência de uma blitz 

da Polícia Militar, teve sua moto apreendida por ausência de 

emplacamento, a qual foi encaminhada posteriormente para o pátio 39ª 

Ciretran de Araputanga/MT. Entretanto, durante o feriado prolongado de 1º 

de maio de 2017, houve um furto e os suspeitos adentraram o setor 

interno do 39ª Ciretran, da cidade de Araputanga/MT, e por infortúnio 

evadiram-se do local levando consigo a motocicleta descrita acima, de 

propriedade do autor. Assevera que tentou resolver administrativamente, 

porém não obteve êxito. A requerida devidamente citada contestou a ação 

alegando ilegitimidade, ausência de danos a serem indenizados. A 

Requerida foi devidamente citada para comparecer à audiência de 

conciliação, com a advertência da aplicação dos efeitos da revelia e 

confissão quanto à matéria de fato em caso de ausência Note-se que a 

reclamada recebeu a citação em tempo hábil para comparecer à audiência. 

Embora a reclamada tenha apresentado resposta no prazo legal, tal fato 

não afasta os efeitos da revelia, posto que o comparecimento pessoal das 

partes em audiência de conciliação é obrigatório. Portanto, ainda que tenha 

apresentado contestação no prazo legal, é de ser considerado revel. 

Desta feita, DECRETO A REVELIA da requerida. De início, cabe frisar que a 

revelia não importa necessariamente em procedência do pedido, porque, 

em razão de outras circunstâncias constantes dos autos e de acordo com 

o princípio do livre convencimento do juiz, os fatos podem não se subsumir 

à regra jurídica invocada. No mais, a confissão ficta, em razão da 

relatividade da presunção, só deverá surtir efeitos quando há nos autos 

prova o bastante para confirmar o que foi alegado pelo autor na inicial, ou 

confirmar a sua verossimilhança. Existindo preliminar suscitada. 

Enfrento-as. Rejeito a preliminar de inépcia da inicial, uma vez que não 

está presente alguma das causas que ensejam sua decretação, já que os 

pedidos são claros e da narrativa dos fatos decorre logicamente a 

conclusão, tanto que permitiram a apresentação de defesa. O requerida 

sustenta a ilegitimidade ativa do autor, contudo o mesmo anexa documento 

que comprova a aquisição do veículo. Logo, uma vez que o autor é 

detentor da posse do bem móvel, não se há falar em ilegitimidade ativa 

para propor a demanda. No que se refere a preliminar de ilegitimidade 

passiva, responde a autarquia de trânsito quanto ao furto ocorrido em seu 

depósito, não havendo falar em ilegitimidade passiva, porque a teoria do 

risco administrativo, consagrado no art. 37, § 6º, da CRF, se aplica às 

Autarquias, que, também, respondem objetivamente por seus atos. Passo 

a análise do mérito. Destarte, tratando-se de ação de indenização por 

danos materiais contra o Departamento Estadual de Trânsito – Detran, 

incide a responsabilidade objetiva configurada no artigo 37, §6º da CF: As 

pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, prestadoras de 

serviço público, responderão pelos danos que seus agentes, nessa 

qualidade, causarem a terceiros assegurando o direito de regresso contra 

o responsável nos casos de dolo ou culpa” (grifei). Existindo a relação de 

causa e efeito entre a ação ou omissão administrativa, por qualquer de 

seus agentes e o dano sofrido pela vítima, há que se imputar a autarquia a 

responsabilidade pelo resultado no evento danoso, independentemente de 

sua origem lícita ou ilícita, bem como da existência de dolo ou culpa de seu 

causador. Diante dessas considerações, conquanto se reconheça o 

exercício regular de um direito em recolher o veículo do autor já que este 

conduzia a motocicleta sem emplacamento, tal excludente, muito embora 

constitua um ato lícito, não inibe a responsabilidade objetiva em razão do 

dano decorrente de sua atuação. Outrossim, considerando que o dano 

material não se presume, deve ser comprovado, uma vez que, sem a 

prova dos prejuízos experimentados não pode o requerente almejar ser 

ressarcido dos respectivos valores que alega fazer jus. In casu, o autor 

comprovou os valores pagos pela motocicleta no total de R$ 10.503,45 

(dez mil quinhentos e três reais e quarenta e cinco centavos), assim como 

que a motocicleta estava em poder do Estado e que fora furtada no pátio 

em que estava sendo guardada, conforme documentos de id. 8188256, em 

cumprimento ao disposto no artigo 333, I, do CPC. Por sua vez, a requerida 

não trouxe aos autos qualquer excludente que afastasse sua omissão 

consistente no dano ocorrido dentro de suas dependências. Desta forma, 

não restando demonstrada qualquer das hipóteses de exclusão da 
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responsabilidade, o Detran deve responder pelos danos decorrentes do 

furto de veículos que estão sob sua guarda, conforme preceitua o artigo 

37, §6º da Constituição Federal. Esse é o entendimento da jurisprudência 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: RECURSO DE 

APELAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – MOTOCICLETA 

APREENDIDA – DEVER DE GUARDA E CONSERVAÇÃO - DANOS 

MATERIAIS – OCORRÊNCIA – DEVER DE INDENIZAR - RECURSO 

PROVIDO. Não restando demonstrada qualquer das hipóteses de exclusão 

da responsabilidade, o Detran deve responder pelos danos decorrentes 

do furto de peças e avarias causadas em veículos que estão sob sua 

guarda, conforme preceitua o artigo 37, §6º da Constituição Federal. Se o 

autor demonstrou que a motocicleta estava em poder do Estado e que fora 

danificada no pátio em que estava sendo guardada, assim como 

comprovou as despesas com o conserto, em cumprimento ao disposto no 

artigo 333, I, do CPC, deve ser indenizado nos valores despendidos. ( 

TJMT - Ap 77415/2015, DRA. VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/09/2016, 

Publicado no DJE 20/09/2016) Em síntese, o nexo causal entre o fato 

lesivo e os danos experimentados pelo apelante restou comprovado, já 

que os danos apenas ocorreram em virtude da omissão da autarquia, ora 

apelada, de guardar a motocicleta, estando evidente o dever de ressarcir 

os prejuízos sofridos pelo autor. Na hipótese, inexiste ocorrência de ponto 

controvertido quanto ao fato de que houve o furto do veículo pertencente 

ao autor do pátio da requerida, conforme Boletim de Ocorrência de id. 

8188256. Logo, está cristalina a culpa do DETRAN pela omissão e 

negligência do dever de cuidado e configurado o nexo de causalidade 

existente entre o ato omissivo do órgão de não realizar a devida 

segurança dos bens por ele retidos e a situação lesiva, de modo que se 

impõe reconhecer o dever do indenizar. Assim, presente o nexo de 

causalidade entre a falha administrativa, nexo causal e o evento danoso, 

surge devida a indenização por danos causados. Neste sentido: Em caso 

análogos, vale citar os seguintes julgados proferidos: "DIREITO 

CONSTITUCIONAL E CIVIL – REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – FURTO DE VEÍCULO – 

CUSTÓDIA DO DETRAN – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – 

REJEITADA – INCIDÊNCIA do ART. 37, § 6º, DA CRF – CONDUTA 

OMISSIVA DO ESTADO – DANO MATERIAL – COMPROVADO – DANO 

MORAL – PROPORCIONALIDADE – HONORÁRIOS – ADEQUAÇÃO – 

SENTENÇA RATIFICADA. Responde a autarquia de trânsito quanto ao furto 

ocorrido em seu depósito, não havendo falar em ilegitimidade passiva, 

porque a teoria do risco administrativo, consagrado no art. 37, § 6º, da 

CRF, se aplica às Autarquias, que, também, respondem objetivamente por 

seus atos. Impõe-se o dever de indenizar os danos, se configurada a 

omissão e a negligência do dever de cuidado e o nexo de causalidade 

existente entre o ato omissivo do órgão estatal em não realizar a devida 

segurança dos bens a ele custodiados. A regra estampada no § 4º, do 

art. 20 do CPC/73, determina que uma vez vencida a Fazenda Pública, o 

Juiz deve arbitrar os honorários equitativamente, atendendo, porém, as 

normas das alíneas a, b e c, do § 3º.(TJMT, ReeNec 79591/2015, DES. 

MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 06/06/2016, Publicado no DJE 13/06/2016) REEXAME 

NECESSÁRIO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS 

– FURTO DE MOTO APREENDIDA – DETRAN - TEORIA DO RISCO 

ADMINISTRATIVO – CONDUTA OMISSIVA DO ESTADO – DANO MORAL – 

PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 

Responde a autarquia de trânsito quanto ao furto ocorrido em seu 

depósito, não havendo falar em ilegitimidade passiva (art. 37, § 6º da CF). 

(TJMT, ReeNec nº 11008/2015, Dra. Vandymara G. R. P. Zanolo, Terceira 

Câmara Cível, Julgado em 14/08/2015, Publicado no DJE 21/08/2015). 

(Grifei). De igual sorte, é manifesto que o furto do veículo em depósito 

público ultrapassa o mero aborrecimento, configurando dano moral. A 

compensação pelo dano moral sofrido, exatamente porque não comporta 

medição matemática, deve ser avaliada em cada caso concreto, No 

entanto, independente da discussão acerca do emplacamento a ser feito 

pelo autor, fato é que, a partir do momento em que a motocicleta foi retida 

e removida para o pátio do DETRAN-MT, que inclusive cobra dos 

proprietários a taxa de permanência do veículo em suas dependências, 

cabe ao Apelante/Requerido o dever de cuidar do bem apreendido. Resta 

comprovada a omissão do Poder Público ao permitir que um bem particular, 

sob sua guarda e custódia, seja furtado do pátio da autarquia onde se 

encontrava (Detran). No tocante ao valor da indenização, compete ao juiz 

se orientar pela denominada lógica do razoável e fixar o valor da 

indenização de acordo com o grau de reprovabilidade da conduta ilícita, 

com as condições econômicas do causador do dano e do ofendido, em 

quantitativo consentâneo com a natureza e intensidade da humilhação, da 

tristeza e do constrangimento sofridos, de modo a produzir eficácia 

pedagógica, inibir novas condutas idênticas da parte ofensora, e 

representar compensação à parte ofendida, sem, contudo, implicar em 

indevido enriquecimento. Evidente, portanto, que a parte autora despendeu 

muito tempo na tentativa de solucionar o problema, ficou privada da 

utilização do bem, necessário para seu trabalho. Demonstrou a tentativa 

de solução administrativa – id. 8188256. Desta feita, considerando as 

situações acima mencionada, entendo que o valor a título de danos morais 

deve ser fixado no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), se 

mostrando razoável e ainda incapaz de gerar o enriquecimento indevido. 

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE, o pedido com 

fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil para: - DECRETAR a 

REVELIA DA PARTE REQUERIDA, com fundamento no art. 20 da Lei n.º 

9.099/95; - CONDENAR a reclamada a indenizar o reclamante, a título de 

dano patrimonial/material, no valor de R$ 10.503,45 (dez mil quinhentos e 

três reais e quarenta e cinco centavos), corrigido monetariamente a partir 

do prejuízo, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC 

– Lei n. 6.899/81 -, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, 

nos termos do art. 406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do 

Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil 

promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça 

Federal, a partir da citação – CC/02, art. 397, parágrafo único c/c art. 405. 

- CONDENAR a reclamada a indenizar o reclamante, a título de dano 

moral/imaterial, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido 

monetariamente a partir da leitura/intimação da sentença – Enunciado n. 

362 da Súmula do STJ -, com base no Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, 

do art. 161, do Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de 

Direito Civil promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do Conselho da 

Justiça Federal, a partir do evento danoso – responsabilidade 

extracontratual – Enunciado n. 54 da Súmula do STJ e CC/02, art. 398. 

Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários advocatícios - Lei 

n. 9.099/95, arts. 54 e 55 c/c Lei n. 12.153/09, art. 27. Por força da 

legislação especial, não haverá/não sujeita a reexame necessário – Lei n. 

12.153/09, art. 11. Após o trânsito em julgado, certifique. Decorrido o 

prazo recursal e cumprido o julgado, arquive com as baixas e anotações 

de estilo. Do contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do 

interessado, prossiga com a execução na forma disposta pela Lei dos 

Juizados Especiais da Fazenda Pública – Lei n. 12.153/09, arts. 12, 13 e 

27 –, Enunciados n. 3 e 4 do XIV Encontro Estadual - “Enunciado 3 – A 

execução de título extrajudicial e judicial no Juizado Especial da Fazenda 

Pública segue o rito do art. 730 do Código de Processo Civil, facultando-se 

a oposição de embargos nos próprios autos. (APROVADO XIII ENCONTRO 

– CUIABÁ E ALTERADO XIV ENCONTRO – CUIABÁ); Enunciado 4 - As 

Requisições de Pequeno Valor e os precatórios deverão ser 

encaminhadas ao Presidente do TJMT para fins de pagamento. 

(APROVADO XIII ENCONTRO – CUIABÁ - e Código de Processo Civil – art. 

475-I e ss./Novo Código de Processo Civil – art. 513 e ss... Nada requerido 

no prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, 

sem prejuízo de seu desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 

1.006. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica 

dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que 

estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”, P. I. Cumpra. À submissão do Juiz de Direito para fins do 

disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

_______________________ Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) 

da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi 

aprovado e já disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que 

passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 

40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. 

Araputanga-MT, 7 de dezembro de 2018. (assinado digitalmente) Renato J. 

de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000196-60.2017.8.11.0038
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Parte(s) Polo Ativo:

J. A. DA SILVA LIMA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANSELMO DA COSTA PRADO OAB - MT0008486A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REDE SCB - REDE DOS SERVICOS DE CREDITO DO BRASIL LTDA 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RONALDO CALDEIRA BARBOSA OAB - SP0177839A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000196-60.2017.8.11.0038 EXEQUENTE: J. A. DA SILVA LIMA - ME 

EXECUTADO: REDE SCB - REDE DOS SERVICOS DE CREDITO DO BRASIL 

LTDA Visto e bem examinado. Dispensado o relatório - Lei n. 9.099/1995, 

art. 38, caput. Trato de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO 

JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da Lei n. 9.099/1995 c/c CPC 

e NCPC -, tendo como partes J. A. DA SILVA LIMA - ME e REDE SCB - 

REDE DOS SERVICOS DE CREDITO DO BRASIL LTDA., em que, no 

decorrer do procedimento, a parte devedora realizou o pagamento do 

débito à credora e, consequentemente, o objeto da execução se exauriu, 

ensejando a extinção do feito em razão do adimplemento da prestação 

pela qual é executada. É o necessário. Decido de forma sucinta e 

objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva 

quantidade de feitos em andamento sob a responsabilidade do magistrado 

subscrevente, bem como metas diversas de produtividade impostas e a 

serem cumpridas. O fato de a parte executada ter quitado sua dívida 

configura reconhecimento do pedido e tal fato faz com que o processo 

seja extinto com resolução do mérito, pois o fim do executivo é a 

satisfação do débito/obrigação. Isso posto, DECLARO SATISFEITA a 

obrigação objeto da lide e julgo EXTINTA por sentença a EXECUÇÃO, com 

resolução de mérito – art. 53 da Lei n. 9.099/1995 c/c CPC, art. 794, I, c/c 

art. 795/NCPC, art. 924, II, c/c art. 925. Diante do pedido expresso, expedi 

o alvará judicial de levantamento em nome do advogado do beneficiário, 

que tem poderes especiais no instrumento de mandato, para liberação do 

importe depositado/constrito em favor do credor/beneficiário, quem deverá 

ser cientificado, através de qualquer meio de comunicação, da decisão ou 

despacho que autorizou a liberação do depósito judicial ao beneficiário ou 

ao seu sucessor, se possível, atentando às orientações dispostas no 

Capítulo II, Seção 13 - Depósitos e Alvarás Judiciais -, da CNGC, art. 448 e 

ss. As intimações no Juizado Especial serão feitas na forma prevista para 

a citação ou por qualquer outro MEIO IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 

9.099/1995, art. 19 -, sendo que nas realizadas por telefone, deverá 

certificar qual o número chamado, o dia, o horário, a pessoa com quem 

falou e, em resumo, o teor da comunicação e da respectiva resposta, além 

de outras informações pertinentes – art. 911 da CNGC. Em atenção aos 

termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa intimação das 

instituições públicas ou privadas cadastradas deverá ser realizada de 

FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se tratando da hipótese 

suso mencionada, far-se-á por CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso 

de recebimento em mão própria (ARMP) e considerar-se-á feita na data da 

entrega da carta no endereço – art. 909 da CNGC. Sem taxas, despesas, 

custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 

e 55. Transitada em julgado, proceda com as baixas necessárias e 

arquive. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica 

dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que 

estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 6 de dezembro de 2018 - 

12:09:00. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000196-60.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

J. A. DA SILVA LIMA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANSELMO DA COSTA PRADO OAB - MT0008486A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REDE SCB - REDE DOS SERVICOS DE CREDITO DO BRASIL LTDA 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RONALDO CALDEIRA BARBOSA OAB - SP0177839A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000196-60.2017.8.11.0038 EXEQUENTE: J. A. DA SILVA LIMA - ME 

EXECUTADO: REDE SCB - REDE DOS SERVICOS DE CREDITO DO BRASIL 

LTDA Visto e bem examinado. Dispensado o relatório - Lei n. 9.099/1995, 

art. 38, caput. Trato de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO 

JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da Lei n. 9.099/1995 c/c CPC 

e NCPC -, tendo como partes J. A. DA SILVA LIMA - ME e REDE SCB - 

REDE DOS SERVICOS DE CREDITO DO BRASIL LTDA., em que, no 

decorrer do procedimento, a parte devedora realizou o pagamento do 

débito à credora e, consequentemente, o objeto da execução se exauriu, 

ensejando a extinção do feito em razão do adimplemento da prestação 

pela qual é executada. É o necessário. Decido de forma sucinta e 

objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva 

quantidade de feitos em andamento sob a responsabilidade do magistrado 

subscrevente, bem como metas diversas de produtividade impostas e a 

serem cumpridas. O fato de a parte executada ter quitado sua dívida 

configura reconhecimento do pedido e tal fato faz com que o processo 

seja extinto com resolução do mérito, pois o fim do executivo é a 

satisfação do débito/obrigação. Isso posto, DECLARO SATISFEITA a 

obrigação objeto da lide e julgo EXTINTA por sentença a EXECUÇÃO, com 

resolução de mérito – art. 53 da Lei n. 9.099/1995 c/c CPC, art. 794, I, c/c 

art. 795/NCPC, art. 924, II, c/c art. 925. Diante do pedido expresso, expedi 

o alvará judicial de levantamento em nome do advogado do beneficiário, 

que tem poderes especiais no instrumento de mandato, para liberação do 

importe depositado/constrito em favor do credor/beneficiário, quem deverá 

ser cientificado, através de qualquer meio de comunicação, da decisão ou 

despacho que autorizou a liberação do depósito judicial ao beneficiário ou 

ao seu sucessor, se possível, atentando às orientações dispostas no 

Capítulo II, Seção 13 - Depósitos e Alvarás Judiciais -, da CNGC, art. 448 e 

ss. As intimações no Juizado Especial serão feitas na forma prevista para 

a citação ou por qualquer outro MEIO IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 

9.099/1995, art. 19 -, sendo que nas realizadas por telefone, deverá 

certificar qual o número chamado, o dia, o horário, a pessoa com quem 

falou e, em resumo, o teor da comunicação e da respectiva resposta, além 

de outras informações pertinentes – art. 911 da CNGC. Em atenção aos 

termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa intimação das 

instituições públicas ou privadas cadastradas deverá ser realizada de 

FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se tratando da hipótese 

suso mencionada, far-se-á por CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso 

de recebimento em mão própria (ARMP) e considerar-se-á feita na data da 

entrega da carta no endereço – art. 909 da CNGC. Sem taxas, despesas, 

custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 

e 55. Transitada em julgado, proceda com as baixas necessárias e 

arquive. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica 

dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que 

estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 6 de dezembro de 2018 - 

12:09:00. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000406-14.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

CLEITON RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINA SANTANA DE OLIVEIRA OAB - MT9879/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000406-14.2017.8.11.0038 REQUERENTE: CLEITON RODRIGUES DOS 

SANTOS REQUERIDO: VIVO S.A. Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO 

DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da 

Lei n. 9.099/1995, art. 52 e ss. c/c CPC e NCPC - em que objetiva a 

exigência de obrigação por quantia certa. É o necessário. Decido de forma 

sucinta e objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, diante da 
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excessiva quantidade de feitos em andamento sob a responsabilidade do 

magistrado subscrevente, bem como metas diversas de produtividade 

impostas e a serem cumpridas. Preenchidos aparentemente os requisitos, 

recebo a petição inicial com seus documentos – art. 14 e ss. da Lei n. 

9.099/1995 – e, transitada em julgado, não cumprida voluntariamente a 

sentença pelo(s) sucumbente(s), assim como tendo havido solicitação 

do(s) credor(es)/exequente(s) interessado(s), seja escrita ou verbal, 

proceder-se-á desde logo à execução/cumprimento de sentença, 

dispensada nova citação – Lei n. 9.099/1995, art. 52, IV. Condenado ao 

pagamento de quantia certa, independentemente de nova intimação 

pessoal da parte, mas concedida a oportunidade para o adimplemento 

voluntário, possível seja acrescido ao débito, constante na sentença e que 

ora se busca a satisfação, a multa de 10% (dez por cento), não aplicando 

a de honorários de advogado de 10% (dez por cento) – art. 52, caput, da 

Lei n. 9.099/1995 e 475-J do CPC/NCPC, art. 523 e §§ e Enunciado n. 97 do 

FONAJE - "A multa prevista no art. 523, § 1º, do CPC/2015 aplica-se aos 

Juizados Especiais Cíveis, ainda que o valor desta, somado ao da 

execução, ultrapasse o limite de alçada; a segunda parte do referido 

dispositivo não é aplicável, sendo, portanto, indevidos honorários 

advocatícios de dez por cento". Essa sanção processual incidirá após o 

transcurso de 15 (quinze) dias da intimação do patrono/advogado - REsp 

1134186/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, 

julgado em 01/08/2011, DJe 21/10/2011 - ou, diversamente, caso não 

tenha advogado constituído nos autos – hipótese legal do art. 9º da Lei n. 

9.099/1995 c/c NCPC, art. 513, § 2º -, da própria parte devedora, ambos 

por qualquer meio idôneo de comunicação – Lei n. 9.099/1995, art. 19. As 

intimações no Juizado Especial serão feitas na forma prevista para a 

citação ou por qualquer outro MEIO IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 

9.099/1995, art. 19 -, sendo que nas realizadas por telefone, deverá 

certificar qual o número chamado, o dia, o horário, a pessoa com quem 

falou e, em resumo, o teor da comunicação e da respectiva resposta, além 

de outras informações pertinentes – art. 911 da CNGC. Em atenção aos 

termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa intimação das 

instituições públicas ou privadas cadastradas deverá ser realizada de 

FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se tratando da hipótese 

suso mencionada, far-se-á por CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso 

de recebimento em mão própria (ARMP) e considerar-se-á feita na data da 

entrega da carta no endereço – art. 909 da CNGC. Isso posto, instruído o 

pedido com a memória discriminada e atualizada do cálculo – CPC, art. 

475-B/NCPC, art. 524 c/c art. 475-J/NCPC, art. 523 c/c art. 614, inciso II -, 

INTIME o(s) devedor(es)/executado(s), na forma suso esclarecida – 

advogado(s)/parte(s) -, para voluntariamente pagar(em) o montante da 

condenação, sob pena de incidência da multa/sanção, assim como o 

advirta de que a decisão judicial transitada em julgado poderá ser levada a 

protesto, nos termos da lei, depois de transcorrido o prazo para 

pagamento voluntário – NCPC, art. 517 -, motivo pelo qual, havendo pedido 

expresso da parte credora/exequente e caracterizada a hipótese, DEFIRO 

a expedição de certidão de teor da decisão no sentido de que o 

devedor/executado foi intimado e deixou transcorrer in albis o prazo para 

pagamento voluntário – CPC, art. 475-J/NCPC, art. 523, § 1º -, devendo ser 

fornecida no prazo de 3 (três) dias e com a indicação do nome e a 

qualificação do exequente e do executado, do número do processo, do 

valor da dívida e da data de decurso do prazo para pagamento voluntário, 

a fim de que o credor/exequente possa efetivar o protesto – NCPC, art. 

517, caput e §§ 1º e 2º. Transcorrido o prazo in albis (sem pagamento), 

será acrescido a multa de 10% (dez por cento) e, a requerimento 

expresso do(s) credor(es)/exequente(s), sem dar ciência prévia do ato 

ao(s) devedor(es)/executado(s), – CPC, 655-A/NCPC, art. 854 e ss. - - 

com a indicação do número do Cadastro de Pessoa Física - CPF ou do 

Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ do devedor, volte-me 

concluso para requisitar do Banco Central, via sistema BACENJUD 2.0, 

informações sobre a existência de ativos em nome deste e determinar, no 

mesmo ato, a sua indisponibilidade, até o valor indicado na execução – 

penhora on-line -, ou pesquisar a existência de veículos no DETRAN, via 

sistema RENAJUD. Inexistente(s) esse(s), expedir-se-á mandado e o(a) 

Oficial(a) de Justiça procederá de imediato à penhora de bem(s), onde se 

encontrem, ainda que sob a posse, a detenção ou a guarda de terceiros – 

NCPC, art. 845 -, e a sua(s) avaliação(ões), que constará de vistoria e de 

laudo anexados ao auto de penhora com a especificação dos bens, com 

suas características, e o estado em que se encontram, bem como o seu 

valor – NCPC, art. 870 e ss. -, removendo-o(s) no mesmo ato, se possível, 

e depositando esse(s) bem(ns) penhorado(s) com a parte 

credora/exequente, por não haver depositário judicial – NCPC, art. 840, II e 

§ 1º -, salvo nos casos de difícil remoção ou quando anuir o 

credor/exequente, hipótese em que poderá ser depositada com o 

devedor/executado – NCPC, art. 840, § 2º -, ressaltando que os bens que 

guarnecem a residência do devedor, desde que não essenciais a 

habitabilidade, são penhoráveis – Enunciado n. 14 do FONAJE. O(a) OJA, 

quando não encontrar bens penhoráveis, independentemente de 

determinação judicial expressa, deverá descrever na certidão os bens 

que guarnecem a residência ou o estabelecimento do executado, quando 

este for pessoa jurídica, bem como nomear o devedor/executado ou seu 

representante legal como depositário provisório de tais bens listados, até 

ulterior determinação do magistrado – NCPC, art. 836, § 1º e § 2º. 

Esclareço que, para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, 

cabe ao exequente providenciar a averbação do arresto ou da penhora no 

registro competente, mediante apresentação de cópia do auto ou do termo, 

independentemente de mandado judicial – NCPC, art. 844. Do auto de 

penhora e de avaliação será de imediato intimado o executado (pessoa de 

seu advogado, representante legal, ou pessoalmente) – CPC, art. 475-J, § 

1º/NCPC, art. 525 c/c Lei n. 9.099/1995, art. 19 - para que, querendo e NO 

PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS da intimação da penhora ou data de eventual 

depósito espontâneo, OFEREÇA EMBARGOS/IMPUGNAÇÃO, cujos 

fundamentos admitidos estão disciplinados no art. 52, IX, da Lei n. 

9.099/1995 e Enunciados n. 121, 142 e 156 do FONAJE, aquele aprovado 

no XXI Encontro FONAJE de Vitória/ES, esse aprovado no XXVIII FONAJE 

– BA – 24 a 26 de novembro de 2010 e este aprovado no XXX FONAJE – 

SP 16 a 18 de novembro de 2011, bem como Enunciado n. 10 da Súmula 

da Turma Recursal Única deste Estado de Mato Grosso. Oportunamente, 

se necessário e caso haja interesse das partes manifestada de forma 

expressa, audiência de conciliação será designada. Não apresentados os 

embargos/impugnação, ou julgados improcedentes, qualquer das partes 

poderá requerer ao magistrado a adoção de uma das alternativas do § 2º 

do art. 53 da Lei n. 9.099/1995. Não solucionada a lide ou requerida a 

adjudicação – NCPC, art. 876 e ss. -, INTIME o(s) credor(es)/exequente(s) 

para manifestar(em) se deseja(m) promover a alienação dos bens 

constritos, por sua própria iniciativa ou por intermédio de corretor 

credenciado perante a autoridade judiciária – CPC, art. 685-C/NCPC, art. 

880 e art. 1.004, § 4º, da CNGC. Cumpra, expedindo o necessário. Às 

providências. Araputanga-MT, 5 de dezembro de 2018 - 10:38:29. 

(assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Parte(s) Polo Ativo:

CLEITON RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINA SANTANA DE OLIVEIRA OAB - MT9879/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000406-14.2017.8.11.0038 REQUERENTE: CLEITON RODRIGUES DOS 

SANTOS REQUERIDO: VIVO S.A. Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO 

DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da 

Lei n. 9.099/1995, art. 52 e ss. c/c CPC e NCPC - em que objetiva a 

exigência de obrigação por quantia certa. É o necessário. Decido de forma 

sucinta e objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, diante da 

excessiva quantidade de feitos em andamento sob a responsabilidade do 

magistrado subscrevente, bem como metas diversas de produtividade 

impostas e a serem cumpridas. Preenchidos aparentemente os requisitos, 

recebo a petição inicial com seus documentos – art. 14 e ss. da Lei n. 

9.099/1995 – e, transitada em julgado, não cumprida voluntariamente a 

sentença pelo(s) sucumbente(s), assim como tendo havido solicitação 

do(s) credor(es)/exequente(s) interessado(s), seja escrita ou verbal, 

proceder-se-á desde logo à execução/cumprimento de sentença, 

dispensada nova citação – Lei n. 9.099/1995, art. 52, IV. Condenado ao 

pagamento de quantia certa, independentemente de nova intimação 

pessoal da parte, mas concedida a oportunidade para o adimplemento 

voluntário, possível seja acrescido ao débito, constante na sentença e que 

ora se busca a satisfação, a multa de 10% (dez por cento), não aplicando 
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a de honorários de advogado de 10% (dez por cento) – art. 52, caput, da 

Lei n. 9.099/1995 e 475-J do CPC/NCPC, art. 523 e §§ e Enunciado n. 97 do 

FONAJE - "A multa prevista no art. 523, § 1º, do CPC/2015 aplica-se aos 

Juizados Especiais Cíveis, ainda que o valor desta, somado ao da 

execução, ultrapasse o limite de alçada; a segunda parte do referido 

dispositivo não é aplicável, sendo, portanto, indevidos honorários 

advocatícios de dez por cento". Essa sanção processual incidirá após o 

transcurso de 15 (quinze) dias da intimação do patrono/advogado - REsp 

1134186/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, 

julgado em 01/08/2011, DJe 21/10/2011 - ou, diversamente, caso não 

tenha advogado constituído nos autos – hipótese legal do art. 9º da Lei n. 

9.099/1995 c/c NCPC, art. 513, § 2º -, da própria parte devedora, ambos 

por qualquer meio idôneo de comunicação – Lei n. 9.099/1995, art. 19. As 

intimações no Juizado Especial serão feitas na forma prevista para a 

citação ou por qualquer outro MEIO IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 

9.099/1995, art. 19 -, sendo que nas realizadas por telefone, deverá 

certificar qual o número chamado, o dia, o horário, a pessoa com quem 

falou e, em resumo, o teor da comunicação e da respectiva resposta, além 

de outras informações pertinentes – art. 911 da CNGC. Em atenção aos 

termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa intimação das 

instituições públicas ou privadas cadastradas deverá ser realizada de 

FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se tratando da hipótese 

suso mencionada, far-se-á por CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso 

de recebimento em mão própria (ARMP) e considerar-se-á feita na data da 

entrega da carta no endereço – art. 909 da CNGC. Isso posto, instruído o 

pedido com a memória discriminada e atualizada do cálculo – CPC, art. 

475-B/NCPC, art. 524 c/c art. 475-J/NCPC, art. 523 c/c art. 614, inciso II -, 

INTIME o(s) devedor(es)/executado(s), na forma suso esclarecida – 

advogado(s)/parte(s) -, para voluntariamente pagar(em) o montante da 

condenação, sob pena de incidência da multa/sanção, assim como o 

advirta de que a decisão judicial transitada em julgado poderá ser levada a 

protesto, nos termos da lei, depois de transcorrido o prazo para 

pagamento voluntário – NCPC, art. 517 -, motivo pelo qual, havendo pedido 

expresso da parte credora/exequente e caracterizada a hipótese, DEFIRO 

a expedição de certidão de teor da decisão no sentido de que o 

devedor/executado foi intimado e deixou transcorrer in albis o prazo para 

pagamento voluntário – CPC, art. 475-J/NCPC, art. 523, § 1º -, devendo ser 

fornecida no prazo de 3 (três) dias e com a indicação do nome e a 

qualificação do exequente e do executado, do número do processo, do 

valor da dívida e da data de decurso do prazo para pagamento voluntário, 

a fim de que o credor/exequente possa efetivar o protesto – NCPC, art. 

517, caput e §§ 1º e 2º. Transcorrido o prazo in albis (sem pagamento), 

será acrescido a multa de 10% (dez por cento) e, a requerimento 

expresso do(s) credor(es)/exequente(s), sem dar ciência prévia do ato 

ao(s) devedor(es)/executado(s), – CPC, 655-A/NCPC, art. 854 e ss. - - 

com a indicação do número do Cadastro de Pessoa Física - CPF ou do 

Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ do devedor, volte-me 

concluso para requisitar do Banco Central, via sistema BACENJUD 2.0, 

informações sobre a existência de ativos em nome deste e determinar, no 

mesmo ato, a sua indisponibilidade, até o valor indicado na execução – 

penhora on-line -, ou pesquisar a existência de veículos no DETRAN, via 

sistema RENAJUD. Inexistente(s) esse(s), expedir-se-á mandado e o(a) 

Oficial(a) de Justiça procederá de imediato à penhora de bem(s), onde se 

encontrem, ainda que sob a posse, a detenção ou a guarda de terceiros – 

NCPC, art. 845 -, e a sua(s) avaliação(ões), que constará de vistoria e de 

laudo anexados ao auto de penhora com a especificação dos bens, com 

suas características, e o estado em que se encontram, bem como o seu 

valor – NCPC, art. 870 e ss. -, removendo-o(s) no mesmo ato, se possível, 

e depositando esse(s) bem(ns) penhorado(s) com a parte 

credora/exequente, por não haver depositário judicial – NCPC, art. 840, II e 

§ 1º -, salvo nos casos de difícil remoção ou quando anuir o 

credor/exequente, hipótese em que poderá ser depositada com o 

devedor/executado – NCPC, art. 840, § 2º -, ressaltando que os bens que 

guarnecem a residência do devedor, desde que não essenciais a 

habitabilidade, são penhoráveis – Enunciado n. 14 do FONAJE. O(a) OJA, 

quando não encontrar bens penhoráveis, independentemente de 

determinação judicial expressa, deverá descrever na certidão os bens 

que guarnecem a residência ou o estabelecimento do executado, quando 

este for pessoa jurídica, bem como nomear o devedor/executado ou seu 

representante legal como depositário provisório de tais bens listados, até 

ulterior determinação do magistrado – NCPC, art. 836, § 1º e § 2º. 

Esclareço que, para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, 

cabe ao exequente providenciar a averbação do arresto ou da penhora no 

registro competente, mediante apresentação de cópia do auto ou do termo, 

independentemente de mandado judicial – NCPC, art. 844. Do auto de 

penhora e de avaliação será de imediato intimado o executado (pessoa de 

seu advogado, representante legal, ou pessoalmente) – CPC, art. 475-J, § 

1º/NCPC, art. 525 c/c Lei n. 9.099/1995, art. 19 - para que, querendo e NO 

PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS da intimação da penhora ou data de eventual 

depósito espontâneo, OFEREÇA EMBARGOS/IMPUGNAÇÃO, cujos 

fundamentos admitidos estão disciplinados no art. 52, IX, da Lei n. 

9.099/1995 e Enunciados n. 121, 142 e 156 do FONAJE, aquele aprovado 

no XXI Encontro FONAJE de Vitória/ES, esse aprovado no XXVIII FONAJE 

– BA – 24 a 26 de novembro de 2010 e este aprovado no XXX FONAJE – 

SP 16 a 18 de novembro de 2011, bem como Enunciado n. 10 da Súmula 

da Turma Recursal Única deste Estado de Mato Grosso. Oportunamente, 

se necessário e caso haja interesse das partes manifestada de forma 

expressa, audiência de conciliação será designada. Não apresentados os 

embargos/impugnação, ou julgados improcedentes, qualquer das partes 

poderá requerer ao magistrado a adoção de uma das alternativas do § 2º 

do art. 53 da Lei n. 9.099/1995. Não solucionada a lide ou requerida a 

adjudicação – NCPC, art. 876 e ss. -, INTIME o(s) credor(es)/exequente(s) 

para manifestar(em) se deseja(m) promover a alienação dos bens 

constritos, por sua própria iniciativa ou por intermédio de corretor 

credenciado perante a autoridade judiciária – CPC, art. 685-C/NCPC, art. 

880 e art. 1.004, § 4º, da CNGC. Cumpra, expedindo o necessário. Às 

providências. Araputanga-MT, 5 de dezembro de 2018 - 10:38:29. 

(assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 103683 Nr: 3067-46.2018.811.0038

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Delta Lenear Santos de Salles Graça

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ EDUARDO BILIBIO PIVA - 

OAB:MT/ 16290, Ulysses Ribeiro - OAB:MT/ 5.464

 Visto e bem examinado.Trato de CARTA PRECATÓRIA oriunda para a 

produção de prova oral em audiência, já designada para 12 de dezembro 

de 2018.Ocorre que esse magistrado estará ausente da Comarca nesse 

dia 12 de dezembro de 2018, em curso de capacitação na capital do 

Estado, cuja confirmação somente ocorreu recentemente, obstando 

providências em momento anterior.Isso posto, mediante ausência 

justificada desse magistrado, e necessidade de readequar a pauta, 

CANCELO audiência outrora designada para 12 de dezembro de 2018, e 

REDESIGNO-A para 17 de dezembro de 2018, às 14h30min e, 

consequentemente, DETERMINO que intime/comunique o(a) representante 

do Ministério Público e, em sendo necessário, a(o) Defensor(a) 

Público(a).Pleiteado o interrogatório e instruído com a denúncia ou 

queixa-crime e cópia do interrogatório policial – CNGC, art. 1.360 -, 

DETERMINO a intimação da parte ré, dando-lhe ciência de que o processo 

seguirá sem a presença se deixar de comparecer a qualquer ato sem 

motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência, não comunicar 

o novo endereço - CPP, art. 367 -, requisitando-o(s) caso encontre(m) 

recolhido(s)/preso(s) na Cadeia Pública local – CPP, art. 399, § 1º.A(s) 

testemunha(s) deverá(ão) ser advertida(s) de que, deixando de 

comparecer sem motivo justificado, sujeitar-se-á à condução coercitiva, 

com auxílio de força policial, se necessário, sem prejuízo da aplicação de 

multa prevista no CPP, bem como estará(ão) sujeito(a, os, as) ao crime de 

desobediência e ao pagamento de custas da(s)

Comarca de Arenápolis

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 46679 Nr: 104-09.2015.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: ADAIR RODRIGUES SIMPLICIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeito Municipal de Arenápolis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Silva Araújo - 

OAB:13840/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rogério Anastácio Chaves - 

OAB:

 Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO 

INICIAL, para condenar a parte requerida MUNICÍPIO DE ARENÁPOLIS, a 

pagar ao autor o valor de R$ 1.490,00 (um mil, quatrocentos e noventa 

reais) a título de dano moral e a R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), 

referente a danos morais, devidamente corrigidos, encerrando o processo 

com a resolução do mérito nos termos do artigo 487, inciso I do Código de 

Processo Civil.Ressalto que o regime de atualização monetária aplica-se 

os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal até 

dezembro/2000, com destaque para incidência do IPCA-E, a partir de 

janeiro/2001, desde quando os valores deveriam ter sido pagos. Quanto 

aos juros moratórios, estes incidirão a partir da citação válida, com os 

índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança, conforme os termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 (redação 

dada pela Lei nº 11.960/09).Condeno o requerido ao pagamento de custas 

processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º e 3º, do 

CPC.Após o TRÂNSITO EM JULGADO, o que deverá ser previamente 

certificado nos autos, e decorridos 15 (quinze) dias sem a manifestação 

da parte vencedora expressando o desejo de executá-la, os autos serão 

arquivados (CNGC, art. 1.006).Publicada com inserção no sistema 

eletrônico Apolo/TJMT.Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 73673 Nr: 4369-49.2018.811.0026

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: G. Souto e Silva ME, Gleucimar Souto e Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso, rep. pelo Procurador 

Geral do Estado-PGE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO GÓES DE ARAUJO - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL oposto por G SOUTO E 

SILVA ME e GLEUCIMAR SOUTO em face do Estado de Mato Grosso 

(qualificados nos autos).

Pois bem. Em se tratando de embargos à execução fiscal, é exigência 

legal de admissibilidade, prevista no artigo 16, §§1º e 2º da Lei 6.830/80, a 

prévia garantia da execução, como também, a juntada, de plano, pelo 

embargante, dos documentos essenciais e os comprobatórios das suas 

alegações iniciais. Ou seja, por imposição legal, o embargante deve 

garantir a execução.

Em consulta à execução fiscal em apenso visualizo que a parte 

embargante/executada não efetuou nenhuma garantia/depósito, em 

afronta ao disposto no artigo 16 da Lei de Execução Fiscal.

Muito embora o art. 914, não exija a garantia do juízo, para que sejam 

conhecidos os embargos do devedor, referida exigência exsurge do art. 

16, § 1º, da Lei nº 6.830. Assim, havendo lei específica que trata a 

matéria, esta deve ser observada, em razão do princípio da especialidade.

É este o entendimento jurisprudencial. Veja-se:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL -EMBARGOS DE 

DEVEDOR -EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO - 

AUSÊNCIA DE PENHORA - APLICABILIDADE DA LEI 6.830/80 - ARTIGO 16, 

§ 1º - LEI ESPECIAL -IMPRESCINDIBILIDADE DA SEGURANÇA DO JUÍZO - 

ARTIGO 267, IV, DO CPC -MANUTENÇÃO DA SENTENÇA SOB 

FUNDAMENTO LEGAL DIVERSO. Conquanto o artigo 737 do CPC tenha 

sido revogado com o advento da Lei 11.382 de 06 de dezembro de 2006, 

tal alteração não se estende às execuções fiscais, reguladas pela Lei n. 

6.830/80, de caráter especial. Desta forma, a oposição dos embargos 

permanece condicionada à segurança do juízo pela penhora, na ação de 

execução, nos termos do artigo 16, § 1º, da aludida Lei. Inexistindo a 

penhora nos autos da execução, resta ausente condição de 

admissibilidade dos embargos de devedor (artigo 16, § 1º, da Lei n. 

6830/80), impondo-se a extinção do feito pela falta de pressuposto para o 

desenvolvimento válido e regular do processo (artigo 267, IV, do CPC). (1.ª 

Câmara. TJ/MG. Número do processo: 1.0395.06.013754-8/001/Relator do 

Acórdão: ARMANDO FREIRE/Data do Julgamento: 03/07/2007).

EMENTA: EMBARGOS DO DEVEDOR - GARANTIA DO JUÍZO - REQUISITO 

DE PROCEDIBILIDADE - INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL -PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. - Regendo-se as execuções fiscais 

por lei própria, inaplicável as novas regras do Código de Processo Civil, 

em decorrência do princípio da especialidade. Em execução fiscal, não se 

admite o processamento dos embargos do devedor sem a efetivação da 

penhora. (Número do processo: 1.0024.07.446959-4/001/Relator do 

Acórdão: JOSÉ DOMINGUES FERREIRA ESTEVES/Data do Julgamento: 

27/11/2007).

Deflui-se, portanto, que a efetivação da garantia da execução configura 

condição indispensável ao processamento dos embargos à execução, em 

se tratando de execução fiscal, objeto da mencionada Lei nº 6.830/80.

Não obstante a garantia do juízo constitua pressuposto de admissibilidade 

dos embargos do devedor, a jurisprudência tem admitido, em atenção ao 

princípio do aproveitamento dos atos processuais, a possibilidade de 

intimação do embargante para que segure o juízo, sem que se extinga 

liminarmente o feito.

A propósito, as seguintes ementas:

EMENTA: EXECUÇÃO FISCAL - EMBARGOS DO DEVEDOR AJUIZADOS 

ANTES DE GARANTIDO O JUÍZO - EXTINÇÃO - INVIABILIDADE. Segundo 

entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, os embargos do 

devedor propostos prematuramente, antes de seguro o juízo, não devem 

ser extintos, mas o seu processamento deve ser postergado para o 

momento em que regularizada a garantia, em prestígio ao princípio do 

aproveitamento dos atos processuais. (TJ/MG. Número do processo: 

1.0629.02.006448-7/001/Relator do Acordão: EDILSON FERNANDES/Data 

do Julgamento: 14/08/2007/Data da Publicação: 04/09/2007).

TRIBUTÁRIO - EXECUÇÃO FISCAL - EMBARGOS DO DEVEDOR EXTINTOS 

- GARANTIA DO JUÍZO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO 1. A regra 

do art. 736 do Código de Processo Civil não se aplica às execuções 

fiscais (AgRgREsp n. 1.163.829, Min. Herman Benjamin; AC n. , Des. Luiz 

Cé-zar Medeiros). 2. "Apresentados os embargos do devedor antes da 

penhora, ficará o seu processamento condicionado à efe-tivação ou 

regularização daquela, adiando-se a admissibilidade dos embargos para o 

momento em que for seguro o juízo, atendendo-se ao princípio do 

aproveitamento dos atos processuais.' (REsp n. 238.132, Min. Francisco 

Peçanha Martins; REsp n. 84.856, Min. Nilson Naves; AC n. , Des. Salete 

Silva Sommariva; AC n. , Des. Alcides Aguiar)"(AC n. , Des. Newton 

Trisotto). 3."'A fiscalização tributária deve ser entendida como um conjunto 

procedimental de atos administrativos vinculados, o que equivale a dizer 

que todos os seus segmentos (atos preparatórios, intermediários e final) 

devem ser exercitados por agente público competente, no estrito 

cumprimento de normas legais; em procedimento fiscalizatório, será nulo o 

ato que não seguir esse padrão' (Roni Genicolo Garcia). O rigor se 

justifica porque, diversamente do que sucede na execução civil calcada 

em título extrajudicial, formado com a concorrência do devedor, na 

execução fiscal o documento representativo da dívida origina-se de ato do 

próprio credor; na maioria das vezes unilateralmente" (AC n. , Des. 

Newton Trisotto). Todavia, "'as exigências legais hão de ser interpretadas 

por critérios presididos pela razoabilidade e não se pode perder de mente 

que a lei é feita com vistas a situações típicas que prevê merecendo ser 

modelada, conforme o caso, segundo as peculiaridades de casos atípicos' 

(Cândido Rangel Dinamarco)" (AC n. , Des. Newton Trisotto). No 

procedimento fiscal, a observância das exigências legais quanto às 

formalidades tem por escopo garantir ao sujeito passivo da obrigação 

tributária o direito à defesa. Se nenhum prejuízo resultar ao seu exer-cício, 

vícios formais no procedimento fiscal, na notificação, no termo de 

inscrição em dívida ativa e na respectiva certidão não gerará a nulidade 

desses atos (STF, AgRgAI n. 81.681, Min. Rafael Mayer; STJ, REsp n. 

271.584, Min. José Delgado; AgRgAI n. 485.548, Min. Luiz Fux; TJSC, AC 

n. , Des. Newton Trisotto; AC n. , Des. Jaime Ramos; AC n. , Des. Luiz 

Cézar Medeiros). (TJ-SC - AC: 622803 SC 2009.062280-3, Relator: 

Newton Trisotto, Data de Julgamento: 08/10/2010, Primeira Câmara de 

Direito Público, Data de Publicação: Apelação Cível n. , de São José).

Diante dessas considerações, DETERMINO a intimação da embargante, a 

prestar garantia, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento 

liminar dos embargos.

Após, conclusos.

As providências.

Marina Carlos França

Juíza de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 48824 Nr: 1238-71.2015.811.0026

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ABdSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EAdSG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: elias bernardo souza - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Compulsando os autos constato que a demanda foi ajuizada em face de 

ELIZANGELA ALVES DE SOUZA GOMES, genitora declarada da infante.

Todavia, tendo em vista que SALVADOR FERREIRA GOMES é detentor da 

guarda fática e guarda provisória de direito, conforme se vislumbra nos 

autos de código 47918, entendo pela necessidade de inclusão do mesmo 

no polo passivo.

2. Assim, vislumbrando-se a necessidade de citação do progenitor, 

ABRA-SE vistas dos autos ao requerente para que emende a inicial a fim 

de incluir e qualificar SALVADOR FERREIRA GOMES no polo passivo.

3. Com a emenda, REMETAM-SE os autos novamente ao CEJUSC com 

finalidade de designação de audiência de conciliação, oportunidade na 

qual deverão ser intimadas ambas as partes [requerente, requerida-mãe e 

requerido-pai].

Constatando-se que nos autos de código 47918 foi certificado que a 

requerida se encontra em local incerto e não sabido, desde já, proceda-se 

com a citação por EDITAL.

Observe-se que a data de audiência deverá respeitar o prazo hábil para 

citação das partes e, se for o caso, para eventual decurso de prazo do 

edital de citação.

4. Após realização de audiência de conciliação, TORNEM os autos 

conclusos para providências.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 67252 Nr: 1192-77.2018.811.0026

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: O. X de Souza Comércio de Combustível - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Empresa de Transporte Rodoviário Saudade 

Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marli Guarnieri de Lima - 

OAB:11865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Eduardo Soares da 

Silva Junior - OAB:13673/MT, Gilmar Gomes de Souza - 

OAB:9.228/MT

 Certifico que o processo passou a tramitar de forma eletrônica e as 

partes devem se manifestar, no prazo preclusivo de 30 (trinta) dias, sobre 

o interesse de manter pessoalmente a guarda de algum documento original 

(Art. 12, § 5º da Lei 11.416/2006).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 69952 Nr: 4953-53.2017.811.0026

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leonir Talini Junior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEYLLA CRRYSTHYAN C. DE 

GODOI MELLO - OAB:10.050/MT, Marco Antônio de Mello - 

OAB:13188/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 Impulsionam-se os presentes autos para intimar o Embargante, através de 

seu Advogado constituído, via DJe, para, querendo, manifestar-se acerca 

da Contestação apresentada pelo Embargado, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 69835 Nr: 2419-05.2018.811.0026

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIA RAQUEL TIMOTEO DA SILVA, Wilson 

Inácio da Silva, Liliane Piovezan da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose Arnaldo Jassen Nogueira 

- OAB:19081-A, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA 

SANTOS - OAB:209931, Wilber Norio Ohara - OAB:8.261

 Em cumprimento ao item 6 da decisão de ref.: 5, impulsionam-se os 

presentes autos para intimar a Ré/Embargante, para manifestar-se no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 47893 Nr: 775-32.2015.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Avelino Nepomuceno de Souza, Beatriz Durães de 

Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED FEDERAÇÃO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSEMAR CARMERINO DOS 

SANTOS - OAB:7072/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM FELIPE SPADONI - 

OAB:6197/MT, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6735/O

 Impulsionam-se os presentes autos para intimar a parte autora, através 

de seu Advogado constituído, via Dje, para, querendo, no prazo de 15 

(quinze) dias apresentar Contrarrazões ao recurso interposto pela parte 

adversa.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 47269 Nr: 436-73.2015.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luis Yoshimi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jacy Pereira Fernandes, Nelson Segobe 

Rodrigues, Marcos Antonio Pichirilli, Sirlene Souto Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Carlos Almeida 

Benevides - OAB:8159-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: elias bernardo souza - OAB:

 Impulsionam-se os presentes autos para intimar a parte requerida, 

através de seu Advogado constituído, via Dje, a fim de que indique com 

precisão o endereço dos denunciados à lide Nelson Segobe Rodrigues e 

Sirlene Souto Rodrigues, para que esta serventia expeça competente 

carta de citação via Correios, ou providencie o recolhimento das custas 

atinentes à expedição de Carta Precatória para levarmos a cabo a citação 

dos referidos denunciados.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 67252 Nr: 1192-77.2018.811.0026

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: O. X de Souza Comércio de Combustível - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Empresa de Transporte Rodoviário Saudade 

Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marli Guarnieri de Lima - 

OAB:11865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Eduardo Soares da 

Silva Junior - OAB:13673/MT, Gilmar Gomes de Souza - 

OAB:9.228/MT

 Certifico que restou prejudicado o cumprimento da ordem exarada na 

decisão de fls. 95/100 em relação à comunicação ao Juízo Deprecado 

informando a suspensão da penhora de combustível, tendo em vista que a 

missiva expedida nos autos em apenso foi devolvida naquele feito sem 

seu efetivo cumprimento. No ensejo, considerando os poderes outorgados 
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pela Embargada a seus patronos nos autos em apenso - em que são 

Exequentes, nesta data cadastramos referidos Advogados neste feito, a 

fim de dar-lhes ciência da presente ação, a fim de que apresentem 

Contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos da aludida decisão 

de fls. 95/100.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 46318 Nr: 1815-83.2014.811.0026

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lac Forte Indústria de Alimentos LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Roberto Lemes de Almeida & Cia Ltda 

-Me, Ronaldo Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Fabio Pantolfi Ferrarini - 

OAB:MT/14864, Rodrigo Caletti Deon - OAB:8447-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo-se em vista a Carta Precatória expedida para a comarca de Barra 

do Bugres/MT, com a finalidade de Citação da parte requerida Paulo 

Roberto Lemes de Almeida & Cia Ltda -Me, bem como do mandado de 

citação do requerido Ronaldo Rocha, impulsiono os autos INTIMANDO-SE a 

parte autora, via DJE/MT, através de seu(s) advogado(a) legalmente 

constituído(s), para que no prazo de 05(cinco) dias proceda e/ou 

comprove o pertinente preparo da referida missiva, bem como proceda 

e/ou comprove o recolhimento da diligência ao Sr. Oficial de Justiça ou 

manifeste-se requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 42406 Nr: 438-14.2013.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MdLDdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GP, IGP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Mello Roberto - 

OAB:8.095-MT, Kelly Anayana Bortoluzzi - OAB:10.062 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rogério Anastácio Chaves - 

OAB:

 Vistos.

Diante da renúncia anunciada às fls. 1.015/1.016, INTIMEM-SE os 

requeridos, pessoalmente, para que constituam novo patrono nos autos, 

no prazo de 10 (dez) dias, para apresentação de contrarrazões ao 

recurso de apelação interposto, sob pena de subida dos autos à instância 

superior sem as mesmas.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 42321 Nr: 309-09.2013.811.0026

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MdLDdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GP, IGP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Mello Roberto - 

OAB:8.095-MT, Kelly Anayana Bortoluzzi - OAB:10.062 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Diante da renúncia anunciada às fls. 557/558, INTIMEM-SE os requeridos, 

pessoalmente, para que constituam novo patrono nos autos, no prazo de 

10 (dez) dias, para apresentação de contrarrazões ao recurso de 

apelação interposto, sob pena de subida dos autos à instância superior 

sem as mesmas.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 40770 Nr: 731-18.2012.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CdCdLAdAdSdM-SSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CMdB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre de Assis Rosa - 

OAB:19.077-A/MT, Wilson de Oliveira Rosa - OAB:MT/3236-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. In limine, PROCEDA a Secretaria da Vara com as anotações pertinentes 

quanto Patrono do exequente (fl. 90), para fins de escorreita intimação, no 

sistema Apolo e na capa dos autos, devendo a providência ser 

certificada.

2. INDEFIRO o pedido retro (busca de bens pelo Sistema INFOJUD), porque 

tal pesquisa já fora determinada a fl. 77-v e o resultado foi anexado as fls. 

83/85 e 87.

3. CUMPRA-SE na íntegra a decisão proferida a fl. 77/77-v.

4. Sem prejuízo ao cumprimento desta decisão e porque ainda físico o 

processo, DETERMINO que seja digitalizado/virtualizado, devendo tal 

procedimento ser realizado no Cartório Distribuidor da Comarca, e logo 

após, INTIMEM-SE as partes disso e para se manifestarem, no prazo 

preclusivo de 30 (trinta) dias, acerca do interesse de manter 

pessoalmente a guarda de algum dos documentos originais (art. 12, § 5º, 

Lei n. 11.419/2006; art. 223 e ss da CNGC).

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 21972 Nr: 483-86.2011.811.0026

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de MT - SICREDI SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lindomar Soares de Araújo & Cia Ltda, 

Lindomar Soares de Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Newton de Figueiredo 

Castro - OAB:8392/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celso Roberto Vieira - 

OAB:12.983/MT, Ivonilza Morais de Carvalho - OAB:14.801/MT

 Vistos.

1. INTIME-SE o executado pessoalmente e através de seu(sua) patrono(a) 

constituído(a) nos autos, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o 

pagamento do débito, sob pena de incidência de multa de 10% (dez por 

cento) sobre o valor do mesmo, consoante disposto no art. 523, §1º, do 

CPC.

2. Se decorrido o prazo acima sem que haja notícia de pagamento, 

CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE a parte credora para trazer aos autos, 

planilha de cálculo devidamente atualizada, acrescendo a multa legal de 

10% (dez por cento).

3. Em sendo efetuado pagamento parcial no prazo consignado, a multa 

prevista incidirá sobre o restante (art. 523, § 2º, CPC).

4. Não sendo efetuado tempestivamente o pagamento e, apresentada a 

planilha de cálculo atualizada, EXPEÇA-SE o necessário à penhora de 

bens da parte executada (art. 523, § 3º, CPC).

5. Havendo pedido de penhora online, façam-me os autos CONCLUSOS 

para as deliberações pertinentes.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

As providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 22058 Nr: 571-27.2011.811.0026

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de MT - SICREDI SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lindomar Soares de Araújo & Cia Ltda, 

Lindomar Soares de Araújo, Manoel Silva Leite

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre de Assis Rosa - 

OAB:19.077-A/MT, jose henrique da silva vigo - OAB:, Jose 

Henrique da Silva Vigo - OAB:17.074-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celso Roberto Vieira - 

OAB:12.983/MT, e - OAB:

 Vistos.

1. INTIME-SE o executado pessoalmente e através de seu(sua) patrono(a) 

constituído(a) nos autos, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o 
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pagamento do débito, sob pena de incidência de multa de 10% (dez por 

cento) sobre o valor do mesmo, consoante disposto no art. 523, §1º, do 

CPC.

2. Se decorrido o prazo acima sem que haja notícia de pagamento, 

CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE a parte credora para trazer aos autos, 

planilha de cálculo devidamente atualizada, acrescendo a multa legal de 

10% (dez por cento).

3. Em sendo efetuado pagamento parcial no prazo consignado, a multa 

prevista incidirá sobre o restante (art. 523, § 2º, CPC).

4. Não sendo efetuado tempestivamente o pagamento e, apresentada a 

planilha de cálculo atualizada, EXPEÇA-SE o necessário à penhora de 

bens da parte executada (art. 523, § 3º, CPC).

5. Havendo pedido de penhora online, façam-me os autos CONCLUSOS 

para as deliberações pertinentes.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

As providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 58258 Nr: 1255-39.2017.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Comercial Cirúrgica Rioclarense LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Arenápolis/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BENEDITO FERREIRA DE CAMPOS 

FILHO - OAB:167058

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rogério Anastácio Chaves - 

OAB:

 Considerando que a parte Requerida não possui Procuradoria constituída 

a fim de receber intimações via remessa eletrônica dos autos, todas as 

comunicações são feitas através de Oficial de Justiça, motivo pelo qual 

intimo o(a/s) advogado(a/s) da parte requerente para, no prazo de 10 

(dez) dias, oferecer meios ou proceder com o recolhimento do valor da 

diligência do senhor Oficial de Justiça, atentando-se para a quantidade de 

atos, localidade do cumprimento da medida, bem como para a 

necessidade, ou não, de Oficial de Justiça reforço.

Saliento que os valores devidos deverão ser pagos mediante o 

recolhimento de guia a ser emitida junto ao site do tribunal de justiça na 

rede mundial de computadores (www.tjmt.jus.br) no link de emissão de 

guia de diligência, devendo, ao fim, encaminhar o comprovante do depósito 

por intermédio de petição nos autos respectivos.

Em caso de dúvidas, entrar em contato com esta serventia através do 

telefone (65) 3343-1375.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61706 Nr: 3359-04.2017.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vale da Serra Indústria e Comércio de 

Alimentos LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionam-se os presentes autos para INTIMAR a parte Autora, através 

de seu Advogado constituído, via Dje, para manifestar-se acerca da Carta 

Precatória jungida à ref.: 63, indicando o endereço atualizado da parte ré, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 18454 Nr: 356-22.2009.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jeferson Ramos da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Realengo Veículos, BV Financeira S/A - 

Crédito, Financiamento e Investimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilberto Donizeti Capeleto - 

OAB:10471/MT, Gildo Capeleto - OAB:7288-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dario Braz da Silva - 

OAB:254878/SP, Francisco Braz da Silva - OAB:160.262-B, Marli 

Inacio Portinho da Silva - OAB:150.793-B, Reinaldo Josetti de 

Oliveira - OAB:11145/MT

 Impulsionam-se os presentes autos para intimar ambas as partes, através 

de seus Advogados constituídos, via Dje, para, querendo, apresentar 

Contrarrazões aos recursos interpostos às refs. 5 e 6, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 47281 Nr: 443-65.2015.811.0026

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINERAÇÃO ITAIPU INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Torres Lincoln Prata Cunha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONAS COELHO DA SILVA - 

OAB:5706/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandro G. Neves - 

OAB:87.066/MG

 Impulsionam-se os presentes autos para intimar o Executado, através de 

seu Advogado constituído, via Dje, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

efetue o pagamento do débito, sob pena de incidência de multa de 10% 

(dez por cento) sobre o valor do mesmo, consoante disposto no art. 523, 

§1º, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 41162 Nr: 1288-05.2012.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TMdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A, ROSÂNGELA DA ROSA CORÊA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o(a/s) advogado(a/s) da parte requerente para, no prazo de 05 

(cinco) dias, proceder com o recolhimento do valor da diligência do senhor 

Oficial de Justiça, atentando-se para a quantidade de atos, localidade do 

cumprimento da medida, bem como para a necessidade, ou não, de Oficial 

de Justiça reforço. Saliento que os valores devidos deverão ser pagos 

mediante o recolhimento de guia a ser emitida junto ao site do tribunal de 

justiça na rede mundial de computadores (www.tjmt.jus.br) no link de 

emissão de guia de diligência, devendo, ao fim, encaminhar o comprovante 

do depósito por intermédio de petição nos autos respectivos. Em caso de 

dúvidas, entrar em contato com esta serventia através do telefone (65) 

3343-1375.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 57858 Nr: 992-07.2017.811.0026

 AÇÃO: Tutela Cautelar Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Auto Posto Pimenta Ltda - EPP Empresa de Pequeno 

Porte, por seu rep. Legal, Amilton Souto Felisbino, Maria Aparecida de 

Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Filipe Bruno dos Santos - 

OAB:OAB/MT 17.327, MARÇAL YUKIO NAKATA - OAB:8745-B, RENAN 

PHELIPE SANTOS VILELA - OAB:21310, SIDNEI GUEDES FERREIRA - 

OAB:7900/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19081-A, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:14258-A

 Considerando que o Banco Requerido já contestou a ação (ref.: 25) e o 

Autor a impugnou (ref.: 27), impulsionam-se os presentes autos para 

INTIMAR ambas as partes, através de seus patronos constituídos, via Dje, 

para, no prazo de 05 (cinco) dias especificarem as provas que pretendem 

produzir, justificando sua pertinência, nos termos do item 'd', da decisão 

de ref.: 40.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 640 Nr: 188-74.1996.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rubens Emerick, Júlio Osmar Emerick

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jonas Rachid Murad Filho - 

OAB:6105

 Impulsionam-se os presentes autos para intimar o Exequente, através de 

seu patrono constituído, via Dje, para proceder com o recolhimento da guia 

referente a expedição da carta precatória, nos termos do art. 389 da 

CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40487 Nr: 329-34.2012.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ana Paula Sanches Aranega-ME, Ana Paula 

Sanches Aranega

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao determinado, venho por meio deste proceder a 

intimação da parte exequente para que dê prosseguimento ao feito.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000549-05.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE LEONE DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO EUSTAQUIO DE OLIVEIRA E SILVA OAB - MT24365/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 CARTA DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARINA CARLOS FRANCA 

PROCESSO n. 1000549-05.2018.8.11.0026 Valor da causa: R$ 19.310,00 

ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL]->PETIÇÃO (241) POLO ATIVO: Nome: JORGE LEONE DE LIMA 

Endereço: ESTRADA SÃO MATHEUS , FAZENDA FLOR DA SERRA, ZONA 

RURAL, NOVA MARILÂNDIA - MT - CEP: 78415-000 POLO PASSIVO: 

Nome: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Endereço: REDE CEMAT, 184, RUA VEREADOR JOÃO BARBOSA 

CARAMURU 184, BANDEIRANTES, CUIABÁ - MT - CEP: 78010-900 

Senhor(a): JORGE LEONE DE LIMA A presente carta, referente ao 

processo acima identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, na qualidade de polo ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA 

DESIGNADA, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: Sala de Audiência - 

Conciliação/ JEC Data: 13/02/2019 Hora: 09:00 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 

1. Não comparecendo à audiência designada, implicará na extinção do 

feito. ARENÁPOLIS, 11 de dezembro de 2018. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010015-35.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA MARTINS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 8010015-35.2017.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

880,00 POLO ATIVO: Nome: JOAO BATISTA MARTINS Endereço: Rua 

Izaias Pereria de Almeida, lote10, Cohab, São Mateus, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: Nome: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Endereço: , 184, CEMAT, Bandeirantes, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78010-900 ESPÉCIE: [DIREITO PROCESSUAL CIVIL E 

DO TRABALHO]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, acima qualificadas, do 

inteiro teor da r. sentença vinculada disponível no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. 

O recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da 

sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do 

recorrente. 2. É necessária a assistência de Advogado ou Defensor 

Público para interpor Recurso Inominado. ARENÁPOLIS, 11 de dezembro 

de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pela Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000465-04.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

LAERSON LOPES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

SENTENÇA Vistos. Com fulcro no art. 38 da Lei de nº. 9.099/95, dispenso 

o relatório. Fundamento e Decido. O Promovente, apesar de devidamente 

intimado, deixou de comparecer a sessão de conciliação designada por 

este juízo. É o que se extrai do termo de tentativa de conciliação constante 

dos autos (id nº 16789285). Dessa forma, considerando que a 

Promovente foi devidamente intimada, e constatando o seu não 

comparecimento, sem apresentar prévia justificativa de sua ausência, 

arrimada no art. 51, inciso I, da Lei nº. 9.099/95, julgo extinto o presente 

feito sem a resolução de seu mérito. Ademais, considerando o permissivo 

constante do art. 51, § 2º, da Lei nº. 9.099/95 condeno o promovente ao 

pagamento das custas processuais. Certifique-se, oportunamente, o 

trânsito em julgado, anotando-se a extinção e arquivando-se os autos. 

Acaso haja recurso, e sendo ele tempestivo, intime-se a parte contrária, 

independentemente de conclusão, para apresentar as respectivas 

contrarrazões no prazo de 10 (dez) dias. Publicada com a inserção no 

sistema PJe. Intimem-se. Cumpra-se. Arenápolis/MT, 11 de dezembro de 

2018. Marina Carlos França Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000466-86.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

LAERSON LOPES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 
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(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

SENTENÇA Vistos. Com fulcro no art. 38 da Lei de nº. 9.099/95, dispenso 

o relatório. Fundamento e Decido. O Promovente, apesar de devidamente 

intimado, deixou de comparecer a sessão de conciliação designada por 

este juízo. É o que se extrai do termo de tentativa de conciliação constante 

dos autos (id nº 16789545). Dessa forma, considerando que a 

Promovente foi devidamente intimada, e constatando o seu não 

comparecimento, sem apresentar prévia justificativa de sua ausência, 

arrimada no art. 51, inciso I, da Lei nº. 9.099/95, julgo extinto o presente 

feito sem a resolução de seu mérito. Ademais, considerando o permissivo 

constante do art. 51, § 2º, da Lei nº. 9.099/95 condeno o promovente ao 

pagamento das custas processuais. Certifique-se, oportunamente, o 

trânsito em julgado, anotando-se a extinção e arquivando-se os autos. 

Acaso haja recurso, e sendo ele tempestivo, intime-se a parte contrária, 

independentemente de conclusão, para apresentar as respectivas 

contrarrazões no prazo de 10 (dez) dias. Publicada com a inserção no 

sistema PJe. Intimem-se. Cumpra-se. Arenápolis/MT, 11 de dezembro de 

2018. Marina Carlos França Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010263-35.2016.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

THAIS DE SOUZA GOULART (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE VITOR PEREIRA DE CASTRO OAB - MT0011258S (ADVOGADO(A))

LUIZ HENRIQUE SENFF OAB - MT0014048A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

SENTENÇA Vistos. Com fulcro no art. 38 da Lei de nº. 9.099/95, dispenso 

o relatório. Fundamento e Decido. O Promovente, apesar de devidamente 

intimado, deixou de comparecer a sessão de conciliação designada por 

este juízo. É o que se extrai do termo de tentativa de conciliação constante 

dos autos (id nº 16791194). Dessa forma, considerando que a 

Promovente foi devidamente intimada, e constatando o seu não 

comparecimento, sem apresentar prévia justificativa de sua ausência, 

arrimada no art. 51, inciso I, da Lei nº. 9.099/95, julgo extinto o presente 

feito sem a resolução de seu mérito. Ademais, considerando o permissivo 

constante do art. 51, § 2º, da Lei nº. 9.099/95 condeno o promovente ao 

pagamento das custas processuais. Certifique-se, oportunamente, o 

trânsito em julgado, anotando-se a extinção e arquivando-se os autos. 

Acaso haja recurso, e sendo ele tempestivo, intime-se a parte contrária, 

independentemente de conclusão, para apresentar as respectivas 

contrarrazões no prazo de 10 (dez) dias. Publicada com a inserção no 

sistema PJe. Intimem-se. Cumpra-se. Arenápolis/MT, 11 de dezembro de 

2018. Marina Carlos França Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000123-90.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEIR SILVERIO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIO VINICIUS FONSECA MEIRA OAB - MT23680/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASPOM/TS - ASSOCIACAO DOS PRACAS POLICIAIS MILITARES DE 

TANGARA DA SERRA - MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

SENTENÇA Vistos. Com fulcro no art. 38 da Lei de nº. 9.099/95, dispenso 

o relatório. Fundamento e Decido. O Promovente, apesar de devidamente 

intimado (id 15797791), deixou de comparecer a sessão de conciliação 

designada por este juízo. É o que se extrai do termo de tentativa de 

conciliação constante dos autos (id nº 16791204). Dessa forma, 

considerando que a Promovente foi devidamente intimada, e constatando o 

seu não comparecimento, sem apresentar prévia justificativa de sua 

ausência, arrimada no art. 51, inciso I, da Lei nº. 9.099/95, julgo extinto o 

presente feito sem a resolução de seu mérito. Ademais, considerando o 

permissivo constante do art. 51, § 2º, da Lei nº. 9.099/95 condeno o 

promovente ao pagamento das custas processuais. Certifique-se, 

oportunamente, o trânsito em julgado, anotando-se a extinção e 

arquivando-se os autos. Acaso haja recurso, e sendo ele tempestivo, 

intime-se a parte contrária, independentemente de conclusão, para 

apresentar as respectivas contrarrazões no prazo de 10 (dez) dias. 

Publicada com a inserção no sistema PJe. Intimem-se. Cumpra-se. 

Arenápolis/MT, 11 de dezembro de 2018. Marina Carlos França Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010236-52.2016.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

NILLEY MACEDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE VITOR PEREIRA DE CASTRO OAB - MT0011258S (ADVOGADO(A))

LUIZ HENRIQUE SENFF OAB - MT0014048A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

SENTENÇA Vistos. Com fulcro no art. 38 da Lei de nº. 9.099/95, dispenso 

o relatório. Fundamento e Decido. O Promovente, apesar de devidamente 

intimado, deixou de comparecer a sessão de conciliação designada por 

este juízo. É o que se extrai do termo de tentativa de conciliação constante 

dos autos (id nº 16968488). Dessa forma, considerando que a 

Promovente foi devidamente intimada, e constatando o seu não 

comparecimento, sem apresentar prévia justificativa de sua ausência, 

arrimada no art. 51, inciso I, da Lei nº. 9.099/95, julgo extinto o presente 

feito sem a resolução de seu mérito. Ademais, considerando o permissivo 

constante do art. 51, § 2º, da Lei nº. 9.099/95 condeno o promovente ao 

pagamento das custas processuais. Certifique-se, oportunamente, o 

trânsito em julgado, anotando-se a extinção e arquivando-se os autos. 

Acaso haja recurso, e sendo ele tempestivo, intime-se a parte contrária, 

independentemente de conclusão, para apresentar as respectivas 

contrarrazões no prazo de 10 (dez) dias. Publicada com a inserção no 

sistema PJe. Intimem-se. Cumpra-se. Arenápolis/MT, 11 de dezembro de 

2018. Marina Carlos França Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000158-84.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

MARIVANI SANTOS CORDEIRO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIVANI SANTOS CORDEIRO OAB - 007.154.631-60 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO VINICIUS JESUS DO NASCIMENTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

SENTENÇA Vistos. Com fulcro no art. 38 da Lei de nº. 9.099/95, dispenso 

o relatório. Fundamento e Decido. O Promovente, apesar de devidamente 

intimado, deixou de comparecer a sessão de conciliação designada por 

este juízo. É o que se extrai do termo de tentativa de conciliação constante 

dos autos (id nº 16968693). Dessa forma, considerando que a 

Promovente foi devidamente intimada, e constatando o seu não 

comparecimento, sem apresentar prévia justificativa de sua ausência, 

arrimada no art. 51, inciso I, da Lei nº. 9.099/95, julgo extinto o presente 

feito sem a resolução de seu mérito. Ademais, considerando o permissivo 

constante do art. 51, § 2º, da Lei nº. 9.099/95 condeno o promovente ao 

pagamento das custas processuais. Certifique-se, oportunamente, o 

trânsito em julgado, anotando-se a extinção e arquivando-se os autos. 

Acaso haja recurso, e sendo ele tempestivo, intime-se a parte contrária, 

independentemente de conclusão, para apresentar as respectivas 

contrarrazões no prazo de 10 (dez) dias. Publicada com a inserção no 

sistema PJe. Intimem-se. Cumpra-se. Arenápolis/MT, 11 de dezembro de 

2018. Marina Carlos França Juíza de Direito

Comarca de Aripuanâ

Vara Única
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Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 60917 Nr: 1037-53.2016.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NATALIA DORNELES DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE ARIPUANÃ ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAINER WILLIANS DE 

FIGUEIREDO FORTES - OAB:14.614

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JESSICA VALERIA FERREIRO - 

OAB:12074/O

 Vistos.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Município de Aripuanã, 

no qual alega a existência de contradição e obscuridade na sentença que 

julgou procedente o pedido inicial.

Pondera que ao exarar a sentença, este Juízo se equivocou ao condenar 

o Município ao pagamento das custas processuais.

É o relato. Decido.

Compulsando o processo, denota-se que este Juízo equivocou-se ao 

proferir a sentença de ref.38, eis que nos termos do artigo 3°, inciso I, da 

Lei Estadual n.° 7.603/2001, o Município é isento de pagamento das custas 

processuais, razão pela qual é o caso receber e acolher o presente 

recurso para sanar as contradições apontadas.

Ante exposto, RECEBO e ACOLHO os presentes embargos de declaração 

para sanar as contradições apontadas pelo Município, e substituir o 

seguinte parágrafo:

“Condeno a parte requerida ao pagamento das custas processuais.”

Pelo disposto a seguir:

“Deixo de condenar em custas processuais, com fulcro no artigo 3°, inciso 

I, da Lei Estadual n.° 7.603/2001.”

Permanecem intactos os demais termos da sentença.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 80955 Nr: 5357-78.2018.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIENE LUIZA GONSALVES DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RANMAR SANTYAGO ALVES 

AMORIM SANTOS - OAB:21910/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Embora a autora requeira os benefícios da gratuidade da justiça, 

compulsando o processo não vislumbro a apresentação de declaração de 

hipossuficiência.

Diante disso, determino que a autora emende a petição inicial, devendo 

juntar declaração de hipossuficiência e cópia de sua carteira de 

trabalho/holerite, no prazo de 15 (quinze) dias, sob as penas da lei.

Após, conclusos com a marcação de urgente, eis que pendente de análise 

o pedido de tutela antecipada.

 Cumpra- se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 80956 Nr: 5358-63.2018.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGE LUIS DA VEIGA LISBOA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RANMAR SANTYAGO ALVES 

AMORIM SANTOS - OAB:21910/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Embora o autor requeira os benefícios da gratuidade da justiça, 

compulsando o processo não vislumbro a apresentação de declaração de 

hipossuficiência.

Diante disso, determino que o autor emende a petição inicial, devendo 

juntar declaração de hipossuficiência e cópia de sua carteira de 

trabalho/holerite, no prazo de 15 (quinze) dias, sob as penas da lei.

Após, conclusos com a marcação de urgente, eis que pendente de análise 

o pedido de tutela antecipada.

 Cumpra- se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 80952 Nr: 5356-93.2018.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEUZA ANGELO DE LANES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RANMAR SANTYAGO ALVES 

AMORIM SANTOS - OAB:21910/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Embora a autora requeira os benefícios da gratuidade da justiça, 

compulsando o processo não vislumbro a apresentação de declaração de 

hipossuficiência.

Diante disso, determino que a autora emende a petição inicial, devendo 

juntar declaração de hipossuficiência e cópia de sua carteira de 

trabalho/holerite, no prazo de 15 (quinze) dias, sob as penas da lei.

Após, conclusos com a marcação de urgente, eis que pendente de análise 

o pedido de tutela antecipada.

 Cumpra- se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 56405 Nr: 308-61.2015.811.0088

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIO CESAR PILEGI RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA BARROS CAPELEIRO - 

OAB:17374/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIO CESAR PILEGI 

RODRIGUES - OAB:7437/MT

 Vistos.

Ante a determinação de remessa do processo principal ao âmbito do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, determino que o feito em tela o 

acompanhe.

Intimem-se as partes.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 54453 Nr: 1061-52.2014.811.0088

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASTILHO DEMÉTRIO URBIETA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ANTONIO PERLIN - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ASTILHO DEMETRIO URBIETA 

- OAB:7.717-b

 Vistos.

Ante a determinação de remessa do processo principal ao âmbito do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, determino que o feito em tela o 

acompanhe.

Intimem-se as partes.

Diligências necessárias.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 77317 Nr: 2979-52.2018.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GEISIANE FERNANDES MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMAURI SCARABELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA PAES PEREIRA - 

OAB:MT 22.159/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROMILDO PAIVA - OAB:23620

 Vistos.

Intimem-se as partes para especificarem as provas que pretendem 

produzir, justificando a pertinência de cada uma delas, arrolando 

eventuais testemunhas, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

preclusão.

Após, conclusos.

 Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 69292 Nr: 3504-68.2017.811.0088

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISMAEL DOS SANTOS, NATALICIO JOSE DOS SANTOS, 

VALDECI DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAVID CLEMENTE RUDY - 

OAB:14787, DAVID CLEMENTE RUDY - OAB:14787/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante o teor do ofício retro, intime-se os requerentes, por sua advogada, 

para que forneçam dados cadastrais adicionais do “de cujus”, sendo eles 

NIS/PASEP, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 78102 Nr: 3506-04.2018.811.0088

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEOZITHE FERREIRA DOS SANTOS, BENEDITO 

ESCOBAR HILARIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARKO ADRIANO KREFTA - 

OAB:22427/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Divórcio Consensual proposto por Benedito Escobar Hilário e 

Deozithe Ferreira dos Santos.

Determinou-se a intimação da parte autora para que regularizasse a sua 

representação processual (ref.4).

Apesar de devidamente intimada, a parte não se manifestou no processo 

(ref. 9).

Pois bem.

O artigo 76, do Código de Processo Civil, é claro ao estabelecer que: 

“Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da 

representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo 

razoável para que seja sanado o vício”. Não atendida a determinação, e se 

a providência couber ao autor, como no presente caso, deve o processo 

ser extinto sem resolução de mérito.

 No caso em apreço, intimada para regularizar a representação 

processual, a parte autora permaneceu inerte. Assim, uma vez não 

cumprida a determinação judicial, o processo merece ser extinto.

 Diante do exposto indefiro a petição inicial e, consequentemente, JULGO 

EXTINTO o presente feito, sem análise do mérito, nos termos do artigo 485, 

inciso I, do CPC.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Após o trânsito em julgado, certifique e arquive-se com as baixas e 

cautelas de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 51135 Nr: 1898-78.2012.811.0088

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS 

FORTALEZA ME, ANTONIO JUAREZ TATSCH, AMAZONILDO PEREIRA 

DOS SANTOS, JAQUELINE PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILSON HIDEO TACADA - 

OAB:7456 B

 Vistos etc.

Trata-se de ação penal movida pelo Ministério Público do Estado de Mato 

Grosso em face de INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS FORTALEZA – 

ME, AMAZONILDO PEREIRA DOS SANTOS, ANTÔNIO JUAREZ TATSCH E 

JAQUELINE PEREIRA DOS SANTOS, denunciados pela prática do delito 

descrito no artigo 46, parágrafo único, c/c artigos 2°. e 3°. da Lei nº. 

9.605/1998, cuja pena abstratamente cominada é de 06 (seis) meses a 01 

(um) ano de detenção, e multa

Os fatos teriam ocorrido em 20/08/2012, sem que houvesse, até a 

presente data, qualquer causa de interrupção do prazo prescricional, nem 

mesmo o recebimento da denúncia.

Às fls. 108, foi extinta a punibilidade de Antônio Juarez Tatsch ante o 

cumprimento da transação penal ofertada às fls.87.

É o relato.

Da detida análise dos autos, vislumbra-se a ocorrência da extinção da 

punibilidade dos acusados ante o evento da prescrição da pretensão 

punitiva.

 Isso porque, o crime prevê pena de detenção de 06 (seis) meses a 01 

(um) ano, e multa. Assim, segundo o artigo 109, V, do Código Penal, o 

prazo prescricional se opera em 04 (quatro) anos. Desde os fatos já 

transcorreram mais de 04 (quatro) anos.

Diante do exposto, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE DOS AGENTES 

INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS FORTALEZA – ME, AMAZONILDO 

PEREIRA DOS SANTOS E JAQUELINE PEREIRA DOS SANTOS, pela 

prescrição da pretensão punitiva da pena em abstrato, com fulcro no art. 

107, IV, CP c/c art. 109, inciso V, CP.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Reputo válidas as intimações 

realizadas nos endereços constantes dos autos.

Ciência ao Ministério Público.

Diligências necessárias. Oportunamente, arquive-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 35442 Nr: 195-20.2009.811.0088

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RBF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO EM ARIPUANÃ - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Execução de Alimentos proposta por A. V. F. M, devidamente 

representado por sua genitora Rozeli Barroso Fernandes em desfavor de 

Junivan de Oliveira Melo.

Determinada a intimação da parte exequente, para dar prosseguimento ao 

feito, não foi possível localizá-la (fls.146-v).

Instado a se manifestar, o Ministério Público requereu a extinção do feito.

Assim, considerando que a parte autora não foi localizada para intimação 

pessoal e encontra-se em local incerto, tenho que se configurou o 

abandono da causa, nos termos do artigo 485, inciso III c/c artigo 274, 

parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil.

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO, sem 

resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso III, do Código de 

Processo Civil.

Sem custas ante a natureza da ação.

Recolham-se eventuais mandados.

Promova-se o levantamento de eventuais penhoras.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039412/12/2018 Página 718 de 855



Ciência ao Ministério Público.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Reputo válidas as intimações feitas 

nos endereços declinados na inicial.

Certifique-se o trânsito em julgado e, após, arquive-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 59457 Nr: 285-81.2016.811.0088

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NORBERTO E SARAIVA LTDA ME, EDIRLEY 

NORBERTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e provimento 57/2007-CGJ, impulsiono 

os autos intimando a parte exequente para se manifestar acerca da 

certidão de ref. 33, no prazo de 15(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 71577 Nr: 5097-35.2017.811.0088

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DO VALE DO 

JURUENA-BANCO SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIMARCIO RODRIGO GABALDI BELEM, ELIANA 

APARECIDA GABALDI BELEM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e provimento 57/2007-CGJ, impulsiono 

os autos à parte exequente para manifestação acerca da certidão de ref. 

29, no prazo de 15(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 68438 Nr: 2918-31.2017.811.0088

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAIR JOSE TARELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIANE ALVES MOREIRA, ESPOLIO DE SIDINEI 

DA COSTA DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA PAES PEREIRA - 

OAB:MT 22.159/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANA PAES PEREIRA - 

OAB:MT 22.159/B

 Vistos.

Tendo em vista que o pedido de reconsideração veio desacompanhado de 

qualquer documento comprobatório do alegado, mantenho a decisão que 

indeferiu, por ora, o pedido de alvará em tela. Anoto que, no processo 

apenso de inventário, ainda não houve a apresentação das primeiras 

declarações.

 Outrossim, com fulcro no artigo 6º, CPC, determino a intimação da 

inventariante, por seu advogado, para que apresente as primeiras 

declarações, consoante já determinado no processo de inventário e, 

querendo, se manifeste neste feito, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 64500 Nr: 42-06.2017.811.0088

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, EDMUNDO 

SANTANA DOS SANTOS, CRISTINA KAIBERS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Alexandre Lima Lentisco - 

OAB:, ROMILDO PAIVA - OAB:23620

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante o teor da certidão retro, intime-se a requerente Cristina Kaibers, por 

meio de seu advogado, para que apresente endereço atualizado do 

requerente Edmundo Santana dos Santos ou requeira o que de direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Após, em sendo positivo, expeça-se novo mandado de intimação.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 58299 Nr: 1405-96.2015.811.0088

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUTO PEÇAS RONDOBRAS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELOI FRANCISCO GIURIATTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA BRAGA DE ALMEIDA - 

OAB:13701/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉIA CRISTINA MEDEIROS 

RODRIGUES - OAB:9831/MT, JULIO CESAR PILEGI RODRIGUES - 

OAB:7437/MT

 Vistos.

 Defiro o pedido de bloqueio administrativo de veículo(s) em nome da parte 

executada, pelo sistema RENAJUD, o qual efetuo nesta data, conforme 

comprova impressão anexa.

 Entretanto, considerando que o único veículo de propriedade do 

executado já encontra-se com restrição, deixo de efetuar o bloqueio 

administrativo.

 Assim, tendo em vista a resposta negativa de pesquisa via RENAJUD, 

intime-se a exequente, por seus advogados, para se manifestar em 05 

(cinco) dias sobre o prosseguimento do feito, indicando bens penhoráveis, 

sob pena de imediata extinção.

 Diligências e intimações necessárias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 67943 Nr: 2573-65.2017.811.0088

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL SA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO TEREZA DE JESUS, LUCIANA 

ZANCHETTIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Defiro o pedido de bloqueio administrativo de veículo(s) em nome da parte 

executada, pelo sistema RENAJUD, devendo a secretaria efetuar comando 

de pesquisa e bloqueio.

 Em caso de bloqueio positivo, defiro, desde já, a penhora e avaliação 

sobre o(s) veículo(s) contristado(s).

Antes porém, deverá a parte exequente, no prazo de 15 dias: a) informar 

o local onde se encontra(m) o(s) veículo(s); b) no caso do bloqueio recair 

sobre mais de um veículo, informar sobre qual ou quais veículo(s) 

pretende que a penhora recaia.

 Com as informações, expeça-se mandado de penhora e avaliação (e 

remoção, caso requerido pela parte exequente), devendo ambas as 

partes serem intimadas de tais atos, na pessoa de seu procurador ou 

pessoalmente, caso não tenham procurador constituído.

 Sendo negativa a penhora via RENAJUD, intime-se a exequente para se 

manifestar em 05 dias sobre o prosseguimento do feito, indicando bens 

penhoráveis, sob pena de imediata extinção.

 Diligências e intimações necessárias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 60683 Nr: 938-83.2016.811.0088

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: VILSON HELOM POIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO FERREIRA LIMA, Dardanelos 

Construtora Ltda ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VILSON HELOM POIER - 

OAB:329413

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Defiro o pedido de bloqueio administrativo de veículo(s) em nome da parte 

executada, pelo sistema RENAJUD, devendo a secretaria efetuar comando 

de pesquisa e bloqueio.

 Em caso de bloqueio positivo, defiro, desde já, a penhora e avaliação 

sobre o(s) veículo(s) contristado(s).

Antes porém, deverá a parte exequente, no prazo de 15 dias: a) informar 

o local onde se encontra(m) o(s) veículo(s); b) no caso do bloqueio recair 

sobre mais de um veículo, informar sobre qual ou quais veículo(s) 

pretende que a penhora recaia.

 Com as informações, expeça-se mandado de penhora e avaliação (e 

remoção, caso requerido pela parte exequente), devendo ambas as 

partes serem intimadas de tais atos, na pessoa de seu procurador ou 

pessoalmente, caso não tenham procurador constituído.

 Sendo negativa a penhora via RENAJUD, intime-se a exequente para se 

manifestar em 05 dias sobre o prosseguimento do feito, indicando bens 

penhoráveis, sob pena de imediata extinção.

 Diligências e intimações necessárias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 58743 Nr: 1702-06.2015.811.0088

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCO K. SATO-ME, FRANCO KAZUHIKI 

SATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ASTILHO DEMETRIO URBIETA 

- OAB:7.717-b

 Vistos.

 Defiro o pedido de bloqueio administrativo de veículo(s) em nome da parte 

executada, pelo sistema RENAJUD, devendo a secretaria efetuar comando 

de pesquisa e bloqueio.

 Em caso de bloqueio positivo, defiro, desde já, a penhora e avaliação 

sobre o(s) veículo(s) contristado(s).

Antes porém, deverá a parte exequente, no prazo de 15 dias: a) informar 

o local onde se encontra(m) o(s) veículo(s); b) no caso do bloqueio recair 

sobre mais de um veículo, informar sobre qual ou quais veículo(s) 

pretende que a penhora recaia.

 Com as informações, expeça-se mandado de penhora e avaliação (e 

remoção, caso requerido pela parte exequente), devendo ambas as 

partes serem intimadas de tais atos, na pessoa de seu procurador ou 

pessoalmente, caso não tenham procurador constituído.

 Postergo o segundo pedido constante da petição retro, para após a 

realização de pesquisa e bloqueio via RENAJUD.

 Diligências e intimações necessárias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 22513 Nr: 1258-56.2004.811.0088

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ARIPUANÃ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLAN HELEODORO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ellen Juhas Jorge - 

OAB:24.680-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Defiro o pedido de bloqueio administrativo de veículo(s) em nome da parte 

executada, pelo sistema RENAJUD, devendo a secretaria efetuar comando 

de pesquisa e bloqueio.

 Em caso de bloqueio positivo, defiro, desde já, a penhora e avaliação 

sobre o(s) veículo(s) contristado(s).

Antes porém, deverá a parte exequente, no prazo de 15 dias: a) informar 

o local onde se encontra(m) o(s) veículo(s); b) no caso do bloqueio recair 

sobre mais de um veículo, informar sobre qual ou quais veículo(s) 

pretende que a penhora recaia.

 Com as informações, expeça-se mandado de penhora e avaliação (e 

remoção, caso requerido pela parte exequente), devendo ambas as 

partes ser intimadas de tais atos, na pessoa de seu procurador ou 

pessoalmente, caso não tenham procurador constituído.

 Sendo negativa a penhora via RENAJUD, intime-se a exequente para se 

manifestar em 05 dias sobre o prosseguimento do feito, indicando bens 

penhoráveis, pena de imediata extinção.

 Diligências e intimações necessárias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 52126 Nr: 871-26.2013.811.0088

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO FELIX DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Müller Koening - 

OAB:OAB/PR 22819, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980 - 

A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de processo de execução movido pelo Banco do Brasil S/A em 

desfavor de Ricardo Felix da Silva.

Às fls. 55/57, foi determinada a citação do executado, não tendo esta sido 

efetivada.

O exequente requereu a expedição de ordem de penhora on line (fl.73).

Pois bem. Comungo do entendimento de que a constrição de bens/valores 

antes da citação somente pode ser determinada em situações 

excepcionalíssimas, quando ficar demonstrada a imprescindibilidade da 

medida cautelar em face de uma situação de tamanha gravidade.

 Não é outro o entendimento dos Tribunais:

STJ-0721048) PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO 

ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO DEMONSTRADA. EXECUÇÃO FISCAL. 

DETERMINAÇÃO DE PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS PELO BACEN 

JUD ANTES MESMODA CITAÇÃO DA EXECUTADA. IMPOSSIBILIDADE. 

SÚMULA 83/STJ. 1. Cuida-se de ação em que busca a recorrente 

desconstituir acórdão que não reconheceu a possibilidade de penhora de 

ativos financeiros pelo Bacen Jud antes da citação. 2. A jurisprudência do 

STJ é firme no sentido de que a penhora deve ser realizada 

concomitantemente à citação, e não antes desse ato processual. Portanto, 

ao contrário do que alega a parte recorrente, a norma não autoriza a 

efetivação da penhora antes da citação. 3. Dessume-se que o acórdão 

recorrido está em sintonia com o atual entendimento do STJ, razão pela 

qual não merece prosperar a irresignação. Incide, in casu, o princípio 

estabelecido na Súmula 83/STJ: "Não se conhece do Recurso Especial 

pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo 

sentido da decisão recorrida". 4. Recurso Especial não provido. (Recurso 

Especial nº 1.649.522/PE (2017/0015268-0), 2ª Turma do STJ, Rel. Herman 

Benjamin. DJE 24.04.2017).

STJ-0719951) TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. 

OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO DEMONSTRADA. EXECUÇÃO 

FISCAL. DETERMINAÇÃO DE PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS PELO 

BACEN JUD ANTESMESMO DA CITAÇÃO DA EXECUTADA.

 IMPOSSIBILIDADE. MEDIDA DE CUNHO CAUTELAR QUE DEVE SER 

REQUERIDA PELA EXEQUENTE. SÚMULA 83/STJ. ANÁLISE DO FUMUS 

BONI IURIS E DO PERICULUM IN MORA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1. 

Busca o recorrente desconstituir acórdão que não reconheceu a 

possibilidade de penhora de ativos financeiros pelo Bacen Jud antes da 

citação. 2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a penhora 

deve ser realizada concomitantemente à citação, e não antes desse ato 

processual. Portanto, ao contrário do que alega a parte recorrente, a 

norma não autoriza a efetivação da penhora antes da citação. 3. 

Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual 

entendimento deste Tribunal Superior, razão pela qual não merece 

prosperar a irresignação. Incide, in casu, o princípio estabelecido na 

Súmula 83/STJ: "Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, 

quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão 
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recorrida. 4. Quanto à comprovação dos requisitos do periculum in mora e 

o fumus bonis iures, não cabe ao STJ analisá-la, pois requer a revisão de 

fatos e provas, o que é inviável ante o óbice da Súmula 7/STJ: "A 

pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial." 5. 

Recurso Especial não provido. (Recurso Especial nº 1.643.283/PE 

(2016/0320669-7), 2ª Turma do STJ, Rel. Herman Benjamin. DJe 

20.04.2017).

TJMT-0065451) AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO 

P/TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PEDIDO DE ARRESTO "ON-LINE" POR MEIO DO 

SISTEMA BACEN JUD ANTES DA CITAÇÃO DO EXECUTADO - 

IMPOSSIBILIDADE - INTELIGÊNCIA DO ART. 653 DO CPC - DECISÃO 

MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Não esgotados os meios de citação, 

não há que se falar em arresto on-line. O artigo 653 do CPC autoriza o 

arresto procedido exclusivamente pelo Oficial de Justiça, no seu exercício 

profissional, quando não for encontrado o devedor, diferentemente do que 

ocorre com o arresto previsto pelos artigos 813 e 814 do CPC, pois tais 

medidas encontram-se elencadas dentre os procedimentos cautelares. 

(Agravo de Instrumento nº 0154467-03.2013.8.11.0000, 1ª Câmara Cível 

do TJMT, Rel. Sebastião Barbosa Farias. j. 15.07.2014, Publ. 21.07.2014).

 Nos casos como o presente, onde não resta demonstrada a existência de 

risco de inutilidade da medida ser efetivada após a citação, faz-se 

necessário primeiramente oportunizar ao devedor o pagamento, sob pena 

de violação de dois princípios constitucionais basilares: o contraditório e a 

ampla defesa.

Assim, INDEFIRO o pedido de penhora on line antes da citação.

Intime-se a exequente para que informe endereço atualizado, no prazo de 

05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

No mais, anote-se no sistema processual informatizado, bem como na 

capa do processo os nomes dos advogados Gustavo R. Góes Nicoladelli e 

Fabiúla Muller Koenig, devendo as futuras intimações serem dirigidas a 

eles.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Comarca de Brasnorte

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 26/2018/DF

 O Dr. Victor Lima Pinto Coelho, MM. Juiz de Direito e Diretor do Foro da 

Comarca de Brasnorte-MT, no uso de suas atribuições legais,

 CONSIDERANDO o requerimento formulado pelo servidor no requerimento 

de 22/02/2018 e de acordo com os termos do art. 109, da Lei 

Complementar n.º 04 de 15/10/1990.

 RESOLVE:

Art. 1º CONCEDER ao servidor Carlos Giuliano Rodrigues da Costa, 

matrícula 25.962, Oficial de Justiça, lotado na Vara Única desta Comarca, 

03 (três) meses de licença prêmio referente ao quinquênio de 27/05/2013 

a 27/05/2018, nos termos da Lei Complementar nº. 04/90 de 15/10/1990.

 Art. 2° - Remeta-se cópia desta Portaria ao Departamento de Recursos 

Humanos do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

 Brasnorte-MT, 11 de dezembro de 2018.

 Victor Lima Pinto Coelho

 Juiz de Direito e Diretor do Foro

Edital

EDITAL N. 19/2018-DF

O Excelentíssimo VictorLima Pinto Coelho, MM. Juiz de Direito e Diretor do 

Foro/Vara Única da Comarca de Brasnorte-MT, no uso de suas atribuições 

legais e;

CONSIDERANDO o disposto nos Autos de Pedido de Abertura de 

Processo Seletivo com o objetivo de oportunizar o estágio de estudantes 

de Nível Superior n. 2775-69.2018.811.0100 código n. 73919 CIA. 

0090750-41.2018.8.11.0000, que dispõe sobre o certame e dá outras 

providências;

CONSIDERANDO ainda, o Edital n. 18/2018/DF, datado de 26/10/2018, que 

torna público a abertura do Processo Seletivo com o objetivo de 

oportunizar o estágio de estudantes de Nível Superior para a Comarca de 

Brasnorte/MT, mediante as condições nele estabelecidas;

RESOLVE:

Art. 1º - TORNAR PÚBLICO a relação de candidatos inscritos ao cargo de 

Estagiário de Nível Superior para atuar no Fórum desta Comarca, 

coletadas no período de 01/11/2018 à 23/11/2018, todas deferidas, 

tornando-as definitivas.

Inscrição Nome

1 Jéssica Ferreira Rodrigues

2 Rosilene Lopes da Silva

3 Giseli Gislaine Varasquim

4 Tatiane Cristina Candido

5 Roseli Prestes Pereira Avila

6 Karina Soraya Seger

7 Caio Santos Conti

8 Vinícius de Souza Feitosa

9 Alana Karoline Freias

10 Karine de Souza Correia

11 Ana Paula Neves da Costa

Art.2. Torna público que a prova será realizada em 18 de janeiro de 2018, 

das 13 hs às 17 hs no auditório do Ministério Público de Brasnorte situado 

na Av. Júlio Campos, s/n, bairro Centro. Os candidatos deverão chegar 

com 30 minutos de antecedência.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

átrio do Fórum e publicado no Diário da Justiça Eletrônico. Dado e Passado 

nesta cidade e Comarca de Brasnorte, Estado de Mato Grosso, vinte e 

sete de novembro de dois mil e dezoito (11/12/2018). Eu, (Marcos Ediones 

Bertholdi) Gestor Geral, que o digitei e assino.

Victor Lima Pinto Coelho. Juiz de Direito/Diretor do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 72412 Nr: 2061-12.2018.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TDSP, JGF, AMDO, WBMS, JJDS, PRDO, 

ECDSDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANIBAL FELICIO GARCIA - 

OAB:11443-MT, Ellen Adriana Rodrigues Conti - OAB:21998-O, 

LUCAS MOREIRA MILHOMEM - OAB:21907/O, MARCELO FELICIO 

GARCIA - OAB:7297

 Vistos etc.Inicialmente, [...] em consonância à manifestação ministerial, 

por ora, indefiro o pedido de restituição do veículo contido à ref.: 70 deste 

feito, devendo-se, aguardar a realização da perícia naquele.Lado outro, 

em atenção ao pedido contido à ref.: 76 destes autos, em acolhimento à 

manifestação ministerial, DETERMINO a intimação da defesa do acusado 

WEBERTON BRUNO MENDES SOARES, para que comprove nos autos, o 

vínculo familiar do mencionado investigado no Município de Campos de 

Júlio/MT, no prazo de 05 (cinco) dias, o que deverá ser certificado.No 

mais, em atenção à manifestação ministerial retro, DETERMINO a exclusão 

do pólo passivo desta Ação Penal do nome JARBAS GOMES FONTOURA 

e a inclusão do nome de HALIFF JAYME MONTANA.E, por fim, DETERMINO 

seja certificado o cumprimento da prisão preventiva do denunciado Haliff 

Jayme Montana e, aguardem-se as respostas aos ofícios expedidos às 

refs.: 92 e 93 deste feito.Intimem-se.Às providências. Cumpra-se, 

expedindo, acaso necessário o adequado e servindo a cópia desta 

decisão como mandado/carta/carta precatória/ofício.Realizadas as 

pontuadas diligências e sobrevidas as referidas respostas, voltem-me os 

autos conclusos, para ulteriores deliberações.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 56844 Nr: 619-16.2015.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO SERRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLAUCIO ROGÉRIO REIS 

CAPISTRANO - OAB:11617/B

 Vistos etc.
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Ante ao teor da certidão à ref.: 133 e, considerando a manifestação 

ministerial à ref.: 132, DETERMINO a intimação da Defesa, para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, o que deverá ser certificado, apresente o rol de 

testemunhas que irão depor em plenário do júri, até o máximo de 05 

(cinco), podendo juntar documentos e requerer diligências, nos termos do 

artigo 422 do Código de Processo Penal – CPP, sob pena de preclusão.

Após, voltem-me os autos conclusos, com urgência.

Às providências e expedientes necessários, observando-se as 

formalidades legais.

Cumpra-se, servindo a cópia deste despacho como mandado/carta/carta 

precatória/ofício.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 67847 Nr: 2921-47.2017.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CESAR GOMES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TIAGO JOSE LIPSCH - 

OAB:23383/O

 Vistos etc.Considerando as novas regras da prisão e levando em conta a 

necessidade de permanente fiscalização quanto aos motivos da 

manutenção da segregação cautelar, passo à reanálise, “ex officio” da 

prisão do acusado CÉSAR GOMES DA SILVA.[...], como não observo, 

neste momento processual, a presença do requisito da prisão cautelar 

denominado periculum libertatis, ao tempo em que REVOGO a prisão 

preventiva de CÉSAR GOMES DA SILVA, aplico-lhe, com fulcro no artigo 

319, do Código de Processo Penal, mediante compromisso, as seguintes 

medidas cautelares: a) CONFIRMAR/INFORMAR endereço, onde poderá 

ser encontrado, comunicando previamente ao Juízo eventual mudança;b) 

COMPARECER mensalmente, no período entre o 1º ao 5º dia útil, na 

Secretaria do Juízo onde estiver residindo, para informar e justificar suas 

atividades; c) NÃO SE AUSENTAR da Comarca onde estiver residindo, por 

mais de 15 (quinze) dias, sem autorização prévia do Juízo, uma vez que a 

permanência é conveniente para a instrução criminal; d) NÃO INGERIR 

bebidas alcoólicas, NÃO FORNECER, NÃO TRAZER CONSIGO E NÃO 

FAZER USO de quaisquer substâncias com efeitos entorpecentes e, NÃO 

FREQUENTAR bares, boates, casas de tolerância (prostíbulos), locais de 

reputações duvidosas e festas em locais abertos ao público em geral;e) 

RECOLHER-SE em sua residência no período noturno, nos finais de 

semana e nos dias de folga, salvo por motivo previamente justificado e 

devidamente autorizado pelo Juízo ef) NÃO SE ENVOLVER em outro fato 

criminalmente ilícito.[...].Cumpra-se, expedindo o adequado e servindo a 

cópia desta decisão como o necessário (mandado/carta/carta 

precatória/ofício/notificação/termo de compromisso/alvará de soltura, se 

por outro motivo o denunciado CÉSAR GOMES DA SILVA não estiver 

preso).Após, voltem-me os autos conclusos, para prolação da sentença.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 70495 Nr: 1064-29.2018.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX WILLIANS CICERO SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS MOREIRA MILHOMEM 

- OAB:21907/O

 Vistos etc.

Inicialmente, registro que o acusado, devidamente citado ofereceu 

resposta à acusação, por meio do seu defensor dativo nomeado por este 

Juízo (refs.: 28 e 34 dos autos).

Contudo, no presente momento processual, antes do encerramento da 

fase instrutória, não se pode corroborar as alegações da defesa. Em 

outras palavras, não se pode, de logo, decretar a absolvição sumária do 

acusado, na forma do artigo 397, do CPP, já que os autos não permitem a 

constatação inequívoca de quaisquer das hipóteses arroladas no referido 

dispositivo legal.

Outrossim, sob a ótica processual, em análise, mais uma vez sumária, 

observo inexistir quaisquer dos vícios elencados no art. 395, do CPP. 

Assim, razão não há, então, para impedir o processamento da pretensão 

punitiva estatal, em decisão meramente extintiva, sem análise do mérito.

Logo, não sendo o caso de julgamento antecipado da lide, pois que, ainda 

pendente instrução probatória e, inexistindo qualquer defeito processual a 

exigir a extinção da ação, alegado ou não pela defesa, impõe-se o 

prosseguimento do feito.

Isso posto:

1) Depreco ao Juízo da Comarca de Campo Novo do Parecis – MT o ato de 

realizar o interrogatório do acusado ALEX WILLIANS CÍCERO SOARES, 

que se encontra custodiado na Unidade Prisional da referida Comarca.

2) Intime-se a defesa do acusado para que comprove nos autos, o vínculo 

familiar do mencionado investigado no Município de Tangará da Serra/MT, 

no prazo de 05 (cinco) dias, o que deverá ser certificado, a fim de 

apreciação do pedido de transferência do aludido preso, que foi formulado 

à ref.: 34 deste feito.

Após, voltem-me os autos conclusos para designação de audiência de 

instrução para as realizações das oitivas das testemunhas comuns e 

análise do pleito de transferência do preso, com a juntada da devida 

documentação pela defesa.

Cumpra-se, expedindo o adequado e servindo a cópia desta decisão como 

o necessário mandado/carta/carta precatória/notificação/ofício.

Comarca de Campinápolis

Vara Única

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0500001-81.2015.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

CORACI PEREIRA BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDE ALVES DINIZ OAB - MT0010927A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WASHINTON BARBOSA BORGES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ITALO OSVALDO ALVES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPINÁPOLIS DESPACHO Processo: 

0500001-81.2015.8.11.0110. REQUERENTE: CORACI PEREIRA BRITO 

REQUERIDO: WASHINTON BARBOSA BORGES Cumpra-se a determinação 

de Id. 9611461. Campinápolis/MT, 10 de dezembro de 2018. Ítalo Osvaldo 

Alves da Silva Juiz(a) de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 26450 Nr: 174-07.2011.811.0110

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALTEIR CARNEIRO DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO 

BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MISAEL LUIZ INÁCIO - 

OAB:12.227

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILENA PIRAGINE - 

OAB:OAB/MT 17.210-A

 Vistos.Decisão->DeterminaçãoTrata-se de Cumprimento de Sentença 

promovido por WALTEIR CARNEIRO DE SOUSA em face de COMPANHIA 

DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL (fls.272/277). (...).Tendo em vista os 

depósitos judiciais efetuados pela executada (fls.288 e 322), bem como os 

cálculos apresentados pela Contadoria (fl.314) e homologados pelo Juízo 

(fls.325/326), DEFIRO a liberação dos valores incontroversos e 

depositados na Conta Única em favor do exequente (Devendo ser 

certificado o não levantamento dos valores de folhas 329/330), nos 

termos do art. 526, §3º do CPC e consonância com a 

jurisprudência(...).Exclua-se do valor a ser liberado, a quantia de R$ 

9.850,81 (nove mil oitocentos e cinquenta reais e oitenta e um centavos), 

pertinente aos honorários sucumbenciais, mais o valor das eventuais 

custas, em razão da possibilidade da concessão de efeitos infringentes 

aos embargos de declaração opostos.Expeça-se os competentes alvarás 

de levantamento em favor da parte exequente, observada a redução 
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supra, sendo devidos os honorários sucumbenciais e destacados 30% do 

valor principal ao causídico MISAEL LUIZ INÁCIO e a proporção de 70% do 

valor principal em favor do exequente WALTEIR CARNEIRO DE SOUZA. No 

mais, tendo em conta os Embargos de Declaração com pedido de 

concessão de efeito infringente, às folhas 340/345, intime-se a parte 

embargada para, no prazo de 05 (cinco) dias, querendo, manifestar-se 

quanto aos embargos opostos; nos termos do art. 1.023, §2°, do 

CPC.Expirado o prazo, voltem-me conclusos.Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.À Secretaria para providências.Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 38475 Nr: 778-55.2017.811.0110

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONALDO RAMOS LIMA, JOYCE DELATORE CANDIDO 

RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A JUSTIÇA PÚBLICA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 

16122-A/MT, RAFAEL PEREIRA LOPES - OAB:16038/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimar as parte para comparecer na Secretaria 

e retirar a segunda via da certidão de casamento, no prazo de 10 (dez) 

dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 42210 Nr: 750-53.2018.811.0110

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO GONÇALVES DOS SANTOS NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO BATISTA DE FARIA 

- OAB:/GO 48315

 Vistos.

Decisão->Determinação.

HOMOLOGO a desistência da testemunha FLAVIO CAVALCANTE 

ARAÚJO LEAL, arrolada pelo Ministério Público para oitiva em plenário.

Com relação aos pedidos de dispensa da Sessão de Julgamento do 

Tribunal do Júri designado nos autos, formulados por DIVINA NOGUEIRA 

DE OLIVEIRA (fls.171/173) e MARIA DO CARMO ALVES SANTOS 

(fls.174/178), defiro-os com fulcro no art. 443, do CPP, sob a condição de 

apresentação de documentos comprobatórios das justificativas 

apresentadas no prazo de 30 (trinta) dias após a realização da 

solenidade, sob pena da multa prevista no art. 436, §2º do CPP.

Intimem-se as solicitantes.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 32093 Nr: 1837-20.2013.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ROBERTA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CAMPINÁPOLIS-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MISAEL LUIZ INÁCIO - 

OAB:12.227

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALLACE RIBEIRO BRAGA - 

OAB:5887-B

 Vistos.

Decisão->Determinação.

A causa reclama a nomeação de perito contábil para que proceda a 

minucioso estudo, conforme solicitado pela parte autora. Assim, nos 

termos do art. 465 do Código de Processo Civil, nomeio como perito da 

causa o contador JORGE BLADEMIR DE SOUZA, da Comarca de Barra do 

Garças/MT, telefone: (66) 3401-6145 e e-mail: blademir@hotmail.com.

Intimem-se as partes para manifestarem-se, no prazo de 15 (quinze) dias, 

nos termos do art. 465, §1º.

Após, intime-se o perito para que tome ciência de sua nomeação, bem 

como para, no prazo de 05 (cinco) dias – CPC, art. 465, §2º, I a III, 

apresentar a estimativa de seus honorários, currículo e contatos 

profissionais, devendo o mandado de intimação ser instruído com cópia 

dos quesitos.

Em seguida, intimem-se as partes para, no prazo de 05 (cinco), se 

manifestarem sobre a proposta dos honorários.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

À secretaria, para providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 32125 Nr: 1868-40.2013.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIA PIRES CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CAMPINÁPOLIS-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MISAEL LUIZ INÁCIO - 

OAB:12.227

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALLACE RIBEIRO BRAGA - 

OAB:5887-B

 Vistos.

Decisão->Determinação.

A causa reclama a nomeação de perito contábil para que proceda a 

minucioso estudo, conforme solicitado pela parte autora. Assim, nos 

termos do art. 465 do Código de Processo Civil, nomeio como perito da 

causa o contador JORGE BLADEMIR DE SOUZA, da Comarca de Barra do 

Garças/MT, telefone: (66) 3401-6145 e e-mail: blademir@hotmail.com.

Intimem-se as partes para manifestarem-se, no prazo de 15 (quinze) dias, 

nos termos do art. 465, §1º.

Após, intime-se o perito para que tome ciência de sua nomeação, bem 

como para, no prazo de 05 (cinco) dias – CPC, art. 465, §2º, I a III, 

apresentar a estimativa de seus honorários, currículo e contatos 

profissionais, devendo o mandado de intimação ser instruído com cópia 

dos quesitos.

Em seguida, intimem-se as partes para, no prazo de 05 (cinco), se 

manifestarem sobre a proposta dos honorários.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

À secretaria, para providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 38983 Nr: 1117-14.2017.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCIDA RETSIPINI PARI’OWA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056

 Vistos.

Decisão->Determinação.

O feito fora sentenciado (fls.56/62), transitado em julgado (fl.64).

Às fls. 65/67-v, a parte requerida apresentou comprovante de pagamento 

da dívida, razão pela qual a parte autora pugnou pela expedição de alvará 

para levantamento dos valores depositados (fl.68).

 Ante as constatações supracitadas, expeça-se alvará de levantamento 

de valores, com a devida vinculação, em favor da parte autora.

 Anoto os dados bancários informados à fl. 68.

Após, nada mais sendo requerido, arquivem-se com as baixas de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

À secretaria, para providências.

Juizado Especial

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 31511 Nr: 1279-48.2013.811.0110

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMANDA CAMILLA MOREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALLINY GOMIDES SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEY RICARDO FEITOSA DE 

PAULA - OAB:17078/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KENIA CRISTINA BORGES - 

OAB: 16122-A/MT

 Vistos.

Decisão->Determinação

Trata-se de Cumprimento de Sentença promovido por AMANDA CAMILLA 

MOREIRA DA SILVA em face de ALLINY GOMIDES SANTANA.

 A parte exequente requereu o cumprimento de sentença (fls.93/95), 

tendo a parte executada apresentado impugnação ao cumprimento de 

sentença (fls.97/99), aduzindo excesso de execução e apresentando 

proposta de acordo.

A parte exequente respondeu à impugnação discordando da alegação de 

excesso e rejeitando a proposta de acordo.

Desta feita, primeiramente, à luz do art. 52, II, da Lei 9.099/95, 

encaminhe-se os autos à Contadoria Judicial para apresentação dos 

cálculos, tendo por base a sentença (fls. 71/75).

Após, intimem-se as partes para manifestarem sobre os cálculos, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

A seguir, conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

 À secretaria, para providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 24170 Nr: 287-29.2009.811.0110

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDNA GRACIANO FERNANDEZ-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CALÇADOS PIACEZZI LTDA, CRESCENTE 

FOMENTO MERCANTIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - 

OAB:12124, KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 16122-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ CARLOS CÁCERES 

MUNHOS - OAB:, MÁRCIO ALEXANDRE PORTO - OAB:204.715

 Ante o exposto, julgo extinto o processo sem resolução de mérito, com 

fulcro no art. 51, §1°, da Lei n° 9099/95 c/c art. 485, III do CPC.Sem custas 

ou honorários, nos termos do art. 55 da Lei n° 9099/95.Transitada em 

julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Comarca de Cláudia

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 103052 Nr: 1411-59.2018.811.0101

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vitor Zboralski

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:5835-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.(...) DECIDO. (...) Pois bem. A constituição em mora é pressuposto 

necessário para desenvolvimento válido e regular do processo de busca e 

apreensão, segundo entendimento constante da Súmula nº 72, do STJ. O 

art. 2º, §2º, do Decreto Lei nº 911/69, dispõe que “a mora decorrerá do 

simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada 

por carta registrada expedida por intermédio de Cartório de Títulos e 

Documentos ou pelo protesto do título, a critério do credor.”.Verifica-se, 

portanto, que a mora decorre do vencimento do débito, porém deve ser 

comprovada, pontuando o mencionado artigo opções para demonstração 

da constituição da mora, quais sejam, o protesto de título ou carta 

registrada pelo Cartório de Títulos e Documentos. Com o advento da Lei nº 

13.043/2014, a constituição da mora pode ser comprovada através de 

carta registrada, com aviso de recebimento, não se exigindo que a 

assinatura constante do referido aviso seja do próprio destinatário. Nesse 

sentido, nas ações de busca e apreensão decorrente de alienação 

fiduciária, deve ser comprovada a mora do devedor mediante notificação 

extrajudicial entregue no endereço do devedor, dispensada sua 

notificação pessoal ou até mesmo o protesto junto ao Cartório de Títulos. 

Outro não é o entendimento do nosso Tribunal de Justiça: (...). No caso 

dos autos, em que pese o autor ter enviado a notificação ao devedor, a 

carta retornou com a informação “mudou-se”, ou seja, não houve regular 

recebimento, nem ao menor por terceiro. Nessa esteira, o indeferimento da 

exordial, diante do flagrante descumprimento do disposto no art. 2º, §2º, 

do Dec. Lei 911/69, é inarredável.Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO 

INICIAL e julgo extinto o feito sem resolução de mérito, nos termos do 

artigo 485, I do Código de Processo Civil.Condeno o autor ao pagamento 

das custas processuais, as quais encontram-se recolhidas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 94602 Nr: 587-37.2017.811.0101

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROAPOIO COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLA 

LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO ALOISIO VERGUTZ, ROSELI 

FATIMA DA SILVA VERGUTZ, JAIR PAULO VERGUTZ, NELIRDES 

VALDAMERI VERGUTZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA ANDRÉA CALEGARO - 

OAB:17769/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos Virtuais (Id. 94602)

Execução para entrega de coisa incerta com tutela de urgência

Vistos.

1. Defiro o pedido da parte Exequente (ref. 43). Para tanto, expeçam-se 

ofícios para os armazéns onde a soja encontra-se depositada paa 

tomarem ciência da alienação dos grãos depositados, conforme decisão 

de ref. 35.

2. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 89910 Nr: 585-04.2016.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DO CARMO DOS SANTOS CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUANA SILVA LIMA NOGUEIRA - 

OAB:16050

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, 

nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil para CONDENAR a 

requerida a conceder e implantar a aposentadoria por invalidez à parte 

Autora, no importe de 100% do salário de contribuição, nos termos do art. 

44, da Lei nº 8.213/91 e art. 36, §7º, do Decreto nº 3.048/99, a partir de 

10.03.2016 (data da negativa via administrativa referente ao pedido de 

prorrogação do benefício), com os seguintes parâmetros: (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 84712 Nr: 1562-64.2014.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA DA CONCEIÇÃO DAS CHAGAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ JOANELLA - 

OAB:8601/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, 

nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil para CONDENAR o 

Réu a conceder e implantar o benefício de auxílio-acidente à parte Autora 
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no prazo de 30 (trinta) dias, na forma do artigo 86, § 1º da Lei n° 8.213/91, 

a partir da data da cessação do auxílio-doença (31.08.2012) com os 

seguintes parâmetros:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 88511 Nr: 1755-45.2015.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSUE DEPRÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TÂNIA MARA ROSA FINGER - 

OAB:OAB/MT 9.501-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo 

Civil para o fim de: a) DECLARAR o direito da parte Autora ao benefício da 

aposentadoria por idade, desde a data do requerimento administrativo 

(22.06.2015), tendo em vista o reconhecimento do tempo de atividade rural 

em regime de economia familiar compreendido entre 1966 a 2003, cujo 

benefício deve ser calculado de acordo com o artigo 28 e seguintes da Lei 

nº 8.213/1991, vigente ao tempo em que deveria ter sido concedido; b) 

CONDENAR o Réu ao pagamento da importância resultante da somatória 

das prestações vencidas entre a data do início do benefício e a data da 

implantação da renda mensal inicial, confirmando-se a tutela antecipada 

concedida constante na Ref. 04, com os seguintes parâmetros: (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 96543 Nr: 1515-85.2017.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALAIRTON SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ JOANELLA - OAB:8601

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, 

nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil para CONDENAR a 

requerida a conceder e implantar a aposentadoria por invalidez à parte 

Autora, no importe de 100% do salário de contribuição, nos termos do art. 

44, da Lei nº 8.213/91 e art. 36, §7º, do Decreto nº 3.048/99, a partir de 

09.11.2016 (data da negativa via administrativa referente ao pedido de 

prorrogação do benefício), com os seguintes parâmetros: (...)

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80535 Nr: 882-50.2012.811.0101

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA RAIMUNDA TEIXEIRA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCONI JOSE PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO MACHADO - 

OAB:11701/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TÂNIA MARA ROSA FINGER - 

OAB:OAB/MT 9.501-B

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARCONI JOSE PEREIRA, Cpf: 

02560808102, Rg: 20658842, brasileiro(a). atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido inicial, com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo 

Civil, para o fim de DECRETAR A INTERDIÇÃO de MARCONI JOSE PEREIRA, 

declarando-o relativamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da 

vida civil, na forma dos artigos 4º, inciso III e 1.767, inciso I, ambos do 

Código Civil, nomeando-lhe curadora definitiva a Sra. MARIA RAIMUNDA 

TEIXEIRA PEREIRA mediante compromisso (art. 759, CPC), a quem 

incumbirá representa-lo nas declarações de vontade próprias à vida em 

sociedade, nos moldes do artigo 1.767 e seguintes do Código Civil.Fica 

dispensada a especialização de hipoteca legal ou caução, diante da 

ausência de bens do interditado.Intime-se a curadora definitiva para 

prestar o compromisso, inclusive quanto ao disposto no artigo 759, do 

CPC.Expeça-se ofício para inscrição da presente no Registro Civil onde o 

interditado foi registrado, bem como MANDADO DE AVERBAÇÃO da 

interdição às margens do assento de nascimento/casamento e EDITAL na 

forma do art. 9º, inciso III, do Código Civil de 2002 e art. 92 da Lei de 

Registros Públicos, publicando-se na imprensa local e imediatamente 

publicada na rede mundial de computadores, no sítio do tribunal a que 

estiver vinculado o juízo e na plataforma de editais do Conselho Nacional 

de Justiça, onde permanecerá por 6 (seis) meses, na imprensa local, 1 

(uma) vez, e órgão oficial, por 03 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez) 

dias, constando do edital os nomes do interdito e do curador, a causa da 

interdição, os limites da curatela, observando-se o disposto no art. 755, 

§3º, do CPC.Oficie-se ao TRE acerca da presente interdição.Sem custas e 

condenação em honorários advocatícios.P.R.I.Ciência ao Ministério 

Público.Após o trânsito em julgado, arquivem-se, com as cautelas de 

estilo.Cláudia, 16 de dezembro de 2017.THATIANA DOS SANTOSJuíza de 

Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, AMANDA CRISTINA 

TEIXEIRA, digitei.

Cláudia, 10 de dezembro de 2018

Rosana Ap. Berto Cavalcante da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 101234 Nr: 530-82.2018.811.0101

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: GJTSG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHDSR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO GUILHERME SCHEFFLER - 

OAB:19892/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEIDE APARECIDA DAPPER 

SANTANA - OAB:19983/O

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos a fim de intimar as partes acerca dos relatórios 

psicossociais retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 107266 Nr: 3394-93.2018.811.0101

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISDM, BGDM, LSDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILI BERWIG - OAB:7160

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos Virtuais (Id. 107266)

Ação de Inventário e Partilha

Vistos.

1. Recebo o pedido de abertura de inventário. Nomeio como inventariante o 

Sr. MÁRCIO DE MIRANDA, sob compromisso, nos termos do artigo 617, I e 

parágrafo único, do Código de Processo Civil.

2. Defiro os benefícios da justiça gratuita.

 3. Expeça-se mandado a fim de intimar o inventariante para assinatura do 

Termo de Compromisso no prazo de 5 (cinco) dias e para prestar as 

primeiras declarações nos 20 (vinte) dias subsequentes, ressaltando que 

estas deverão ser acompanhadas dos documentos cadastrais e fiscais 

dos bens inventariados e relação das possíveis dívidas em nome da de 

cujus, lavrando-se Termo Circunstanciado na escrivania, nos termos do 

artigo 620 do Novo Código de Processo Civil.

4. Oficie-se a Fazenda Pública Federal e Estadual, para que forneça 

gratuitamente as certidões negativas de débitos fiscais em nome da de 

cujus.

5. Após a apresentação das primeiras declarações, que poderão ser 

negativas, retornem-me conclusos para as necessárias determinações 
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ulteriores.

6. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 101477 Nr: 637-29.2018.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEPL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PGdEdMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSELI ALVES FERREIRA - 

OAB:17978/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 637-29.2018 (Id. 101477)

Vistos.

1. Ciente da interposição de agravo e da decisão liminar que determinou a 

suspensão do despacho proferido por este Juízo.

2. Oficie-se o Cartório de 2º Ofício, solicitando que dê cumprimento à 

decisão proferida no Agravo nº 1013591-05.2018.8.11.0000.

3. Mantenho a decisão agravada por seus próprios e jurídicos 

fundamentos.

4. Presto nesta data as informações pertinentes, conforme ofício em 

anexo.

5. Intime-se a parte autora para apresentar impugnação à contestação, no 

prazo legal.

6. Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 84179 Nr: 1214-46.2014.811.0101

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO -SICREDI CELEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROMEU RODRIGUES, EDITE TEREZINHA 

GIACHINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante disso, determino a SUSPENSÃO do feito pelo prazo de 06 (seis) 

meses. Decorrido o prazo, intime-se a parte Autora/Exequente para dar 

prosseguimento ao feito, no prazo de 10 (dez) dias.2. Permanecendo 

silente, determino a intimação pessoal da parte Autora/Exequente para dar 

prosseguimento ao feito, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

extinção.3. Ao Arquivo Provisório, com as cautelas devidas.4. Int.5. 

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 86249 Nr: 715-28.2015.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILMAR AGOSTINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON GIACHINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELPIDIO MORETTI ESTEVAM - 

OAB:4877-A/MT, GILBERTO PEREIRA RIBEIRO - OAB:17919

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos Virtuais. (Id. 86249)

Requerente: Vilmar Agostini.

Requerido: Wilson Giachini.

Vistos.

1. Defiro o pedido do parquet. Procedo às buscas do atual endereço do 

requerido: WILSON GIACHINI, CPF/MF nº 460.230.629-20, nos sistemas 

que o Juízo tem à disposição: CIE, Renajud, Bacenjud, Infoseg e SIEL, 

desde que atendidos os dados necessários para a pesquisa.

 2. Em sendo encontrado endereço diverso do constante na exordial, 

CITE-SE.

 3. Em caso negativo, intime-se a parte autora para requerer o que de 

direito, no prazo de 10 (dez) dias.

4. Intimem-se.

5. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 103306 Nr: 1538-94.2018.811.0101

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS KLEPACKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILSON CLAUDIO DA SILVA - 

OAB:MT 11.316-A

 5.Diante do exposto, persistindo os indícios da existência de crime e da 

sua autoria, RECEBO A DENÚNCIA contra o acusado LUCAS 

KLEPACKI.6.Cite-se o acusado e intime-se seu defensor.7.Para audiência 

de instrução e julgamento, designo o di14 de março de 2019, às 13:00 

horas, ocasião em que o(s) réu(s) será(o) interrogado(s), inquiridas as 

testemunhas, realizados os debates e, se possível, proferida a sentença 

(art. 57, Lei nº 11.343/2006).8.Se necessário, depreque-se a oitiva de 

eventual testemunha residente fora da Comarca (art. 222, § 1º, 

CPP).9.Intime-se. 10. Comunique-se o recebimento da presente ao 

Distribuidor e ao Instituto de Identificação (artigo 1.373, inciso III do 

CNGC).11.Proceda-se a alimentação do banco de dados do Sistema 

Nacional de Informações Criminais (SINIC) (artigo 1.373 do CNGC). 

12.Ciência ao Ministério Público e Defensoria Pública.13. Diligências 

necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 84722 Nr: 1569-56.2014.811.0101

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MJRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JFG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLA MARIA LIMA SILVA 

GOMES - OAB:12687-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Oficie-se o Banco Bradesco, agência de Colinas/MA, de número 1077, 

conta corrente ou conta poupança n. 0150064-3, em nome de Maria José 

Ribeiro da Silva, CPF n. 058.343.823-71, requerendo cópia dos extratos 

bancários dos meses de setembro a dezembro de 2014, no prazo de 10 

(dez) dias.

2. Com a juntada dos extratos, voltem conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 99267 Nr: 846-17.2016.811.0085

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPDEDMG, BAR, EAR, TCA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS DO VALE FREITAS 

MALHEIROS - OAB:381640

 Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo 

Civil, para fim de CONDENAR o Réu ao pagamento de alimentos no importe 

de 50% do salário mínimo nacional, importando nesta data em R$ 477,00 

(quatrocentos e setenta e sete reais) bem como deverá arcar com 50% 

(cinquenta por cento) das despesas extraordinárias (despesas médicas e 

odontológicas, desde que não acobertadas pelo SUS, material escolar, 

dentre outras).Consigno, ainda, que aludida importância deverá ser 

depositada, mensalmente, em conta bancária indicada pela genitora, ou 

ser paga diretamente a ela, mediante recibo. Além disso, o pagamento 

deverá ocorrer até o 15º dia subseqüente ao mês vencido.O termo inicial 

dos alimentos fixados, nesta sentença, deverão retroagir à data da 

citação (art. 13, § 2°, Lei n° 5.478/68), dia 08.03.2018 (Ref. 18), 

substituindo desta forma os provisoriamente fixados.Defiro ao Requerido 

os benefícios da Justiça Gratuita.Condeno o Requerido ao pagamento das 

custas processuais, observando-se que é beneficiário da Justiça 

Gratuita.Cumpra-se, no que for pertinente, o Código de Normas da 

Corregedoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso.P.R.I.Ciência ao 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039412/12/2018 Página 726 de 855



Ministério Público.Demais diligências necessárias.Cláudia, 11 de dezembro 

de 2018.THATIANA DOS SANTOSJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 85505 Nr: 348-04.2015.811.0101

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RCdP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDPF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TÂNIA MARA ROSA FINGER - 

OAB:OAB/MT 9.501-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Ante a citação do Requerido e o decurso do prazo para apresentar 

contestação, decreto sua revelia, em relação aos direitos disponíveis.

2. Determino a realização de estudo psicossocial na residência da parte 

Autora, com relação ao pedido de guarda e alimentos, a ser feito pela 

Equipe Interdisciplinar do Juízo no prazo de 20 (vinte) dias.

3. Com a juntada, abra-se vista à parte autora e após ao Ministério Público 

para apresentarem alegações finais, no prazo sucessivo de 15 (quinze) 

dias.

4. Em seguida, conclusos para sentença.

5. Diligências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 91786 Nr: 1589-76.2016.811.0101

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO -SICREDI CELEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABIMAEL BARBOSA DE SÁ ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO BULHÕES DOS 

SANTOS - OAB:8182/MT, DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR - 

OAB:OAB/MT - 9061-B

 Vistos.

1. Revogo a decisão anterior, eis que constou erroneamente no feito.

2. Considerando a natureza da demanda ora em apreço, já tendo em vista 

a necessidade de não sobrecarregar a pauta de audiências deste juízo, 

determino a intimação das partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestarem se existe interesse na realização da audiência de 

conciliação, especificamente no que toca à possibilidade concreta do 

alcance da conciliação.

3. Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, intimem-se as 

partes para, no mesmo prazo, especificarem as provas que efetivamente 

pretendem produzir, justificando sua relevância para o deslinde da 

demanda, sob pena de indeferimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 97119 Nr: 1845-82.2017.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE OSCAR HERMÍNIO FERREIRA FILHO, 

ESPÓLIO DE MARIA AMÉLIA FERREIRA, OSCAR FERREIRA BRODA, 

ESPÓLIO DE OSCAR HERMÍNIO FERREIRA JUNIOR, ESPÓLIO DE SYLVIA 

FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOACIR PEDRINHO MEOTTI, ÁLIDA 

POMPERMAYER MEOTTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EFRAIM RODRIGUES 

GONÇALVES - OAB:4156/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Afonso Walker - OAB:15563, 

ORLANDO CESAR JÚLIO - OAB:MT 10.004-A

 Vistos.

1. Para fins de homologação do acordo constante na Ref. 14, intime-se a 

parte autora para acostar aos autos o acordo integral, eis que o 

documento anexado consta apenas com algumas cláusulas. Prazo: 05 

(cinco) dias.

2. Diligências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 90987 Nr: 1115-08.2016.811.0101

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: A.A. FACTORING - FOMENTO MERCANTIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEREU COAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAICON SEGANFREDO - 

OAB:OAB/MT 11.833

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DINARTH ARAUJO CARDOSO 

JUNIOR - OAB:16856/A

 Vistos.

1. Considerando a natureza da demanda ora em apreço, já tendo em vista 

a necessidade de não sobrecarregar a pauta de audiências deste juízo, 

determino a intimação das partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestarem se existe interesse na realização da audiência de 

conciliação, especificamente no que toca à possibilidade concreta do 

alcance da conciliação.

2. Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, intimem-se as 

partes para, no mesmo prazo, especificarem as provas que efetivamente 

pretendem produzir, justificando sua relevância para o deslinde da 

demanda, sob pena de indeferimento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 91786 Nr: 1589-76.2016.811.0101

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO -SICREDI CELEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABIMAEL BARBOSA DE SÁ ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO BULHÕES DOS 

SANTOS - OAB:8182/MT, DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR - 

OAB:OAB/MT - 9061-B

 Vistos.

1. Intime-se a parte autora para querendo apresentar manifestação acerca 

da impugnação apresentada, no prazo de 10 (dez) dias.

2. Considerando a natureza da demanda ora em apreço, já tendo em vista 

a necessidade de não sobrecarregar a pauta de audiências deste juízo, 

determino a intimação das partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestarem se existe interesse na realização da audiência de 

conciliação, especificamente no que toca à possibilidade concreta do 

alcance da conciliação.

3. Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, intimem-se as 

partes para, no mesmo prazo, especificarem as provas que efetivamente 

pretendem produzir, justificando sua relevância para o deslinde da 

demanda, sob pena de indeferimento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 104289 Nr: 1994-44.2018.811.0101

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IND E COM DE ARTEFATOS DE MAD NSA SRA AP, 

DIEGO RAFAEL GIACOPPINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAICON SEGANFREDO - 

OAB:11833

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MS 12.002, RENATO CHAGAS CORREA 

DA SILVA - OAB:MT 8.184-A

 Vistos.

1. Considerando a natureza da demanda ora em apreço, já tendo em vista 

a necessidade de não sobrecarregar a pauta de audiências deste juízo, 
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determino a intimação das partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestarem se existe interesse na realização da audiência de 

conciliação, especificamente no que toca à possibilidade concreta do 

alcance da conciliação.

2. Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, intimem-se as 

partes para, no mesmo prazo, especificarem as provas que efetivamente 

pretendem produzir, justificando sua relevância para o deslinde da 

demanda, sob pena de indeferimento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 103068 Nr: 1417-66.2018.811.0101

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDO CLEO FAGUNDES GUTJAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO -SICREDI CELEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Dias Cintra Mac 

Cracken - OAB:SP 314818

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 Vistos.

1. Considerando a natureza da demanda ora em apreço, já tendo em vista 

a necessidade de não sobrecarregar a pauta de audiências deste juízo, 

determino a intimação das partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestarem se existe interesse na realização da audiência de 

conciliação, especificamente no que toca à possibilidade concreta do 

alcance da conciliação.

2. Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, intimem-se as 

partes para, no mesmo prazo, especificarem as provas que efetivamente 

pretendem produzir, justificando sua relevância para o deslinde da 

demanda, sob pena de indeferimento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 102717 Nr: 1254-86.2018.811.0101

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELA MARIA SOARES DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO -SICREDI CELEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Dias Cintra Mac 

Cracken - OAB:SP 314818

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 Vistos.

1. Considerando a natureza da demanda ora em apreço, já tendo em vista 

a necessidade de não sobrecarregar a pauta de audiências deste juízo, 

determino a intimação das partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestarem se existe interesse na realização da audiência de 

conciliação, especificamente no que toca à possibilidade concreta do 

alcance da conciliação.

2. Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, intimem-se as 

partes para, no mesmo prazo, especificarem as provas que efetivamente 

pretendem produzir, justificando sua relevância para o deslinde da 

demanda, sob pena de indeferimento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 101962 Nr: 882-40.2018.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TOKIO MARINE SEGURADORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REDE CEMAT - CENTRAIS ELÉTRICAS 

MATOGROSSENSE S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISADORA SAVAZZI RIZZI - 

OAB:PR 75878, LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES - OAB:22233/A, RUI 

FERRAZ PACIORNIK - OAB:PR 34.933, TRAJANO BASTOS DE OLIVEIRA 

NETO FRIEDRICH - OAB:PR 35.463

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO C. ALEXANDRE DOS 

SANTOS - OAB:13.431-B MT

 Vistos.

1. Considerando a natureza da demanda ora em apreço, já tendo em vista 

a necessidade de não sobrecarregar a pauta de audiências deste juízo, 

determino a intimação das partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestarem se existe interesse na realização da audiência de 

conciliação, especificamente no que toca à possibilidade concreta do 

alcance da conciliação.

2. Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, intimem-se as 

partes para, no mesmo prazo, especificarem as provas que efetivamente 

pretendem produzir, justificando sua relevância para o deslinde da 

demanda, sob pena de indeferimento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 100481 Nr: 118-54.2018.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAIMUNDA VIEIRA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÁGUAS DE CLÁUDIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Dias Cintra Mac 

Cracken - OAB:SP 314818

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL PAULO MAIA 

TEIXEIRA - OAB:MT/4.705

 Vistos.

1. Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, intimem-se as 

partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, especificarem as provas que 

efetivamente pretendem produzir, justificando sua relevância para o 

deslinde da demanda, sob pena de indeferimento.

2. Após, conclusos para saneamento do feito ou sentença.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 102770 Nr: 1274-77.2018.811.0101

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CLÁUDIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): METROPAR ENGENHARIA LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELTON DIOGO VIECELLI - 

OAB:22370/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAUL CLAUDIO BRANDÃO - 

OAB:19145/O

 Vistos.

1. Intime-se a parte Embargante para querendo apresentar manifestação 

acerca da contestação ofertada bem como dos documentos constantes 

nas Ref. 09 e 10, no prazo de 15 (quinze) dias.

2. Após, conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 103452 Nr: 1603-89.2018.811.0101

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUNENCAT MADEIRAS LTDA - ME, Daiane Seganfredo, 

NELSON EXPEDITO SEGANFREDO, SALETE LUCIA SEGANFREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAICON SEGANFREDO - 

OAB:11833

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:MT - 14258-A

 Vistos.

1. Considerando a natureza da demanda ora em apreço, já tendo em vista 

a necessidade de não sobrecarregar a pauta de audiências deste juízo, 

determino a intimação das partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestarem se existe interesse na realização da audiência de 

conciliação, especificamente no que toca à possibilidade concreta do 

alcance da conciliação.

2. Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, intimem-se as 

partes para, no mesmo prazo, especificarem as provas que efetivamente 

pretendem produzir, justificando sua relevância para o deslinde da 

demanda, sob pena de indeferimento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 104089 Nr: 1904-36.2018.811.0101

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUNENCAT MADEIRAS LTDA - ME, Daiane Seganfredo, 

NELSON EXPEDITO SEGANFREDO, SALETE LUCIA SEGANFREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAICON SEGANFREDO - 

OAB:11833

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:MT - 14258-A

 Vistos.

1. Considerando a natureza da demanda ora em apreço, já tendo em vista 

a necessidade de não sobrecarregar a pauta de audiências deste juízo, 

determino a intimação das partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestarem se existe interesse na realização da audiência de 

conciliação, especificamente no que toca à possibilidade concreta do 

alcance da conciliação.

2. Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, intimem-se as 

partes para, no mesmo prazo, especificarem as provas que efetivamente 

pretendem produzir, justificando sua relevância para o deslinde da 

demanda, sob pena de indeferimento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 103087 Nr: 1424-58.2018.811.0101

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILSON ALVES CAVALHEIRO, ESALE CAVALHEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO -SICREDI CELEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Dias Cintra Mac 

Cracken - OAB:SP 314818

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 Vistos.

1. Considerando a natureza da demanda ora em apreço, já tendo em vista 

a necessidade de não sobrecarregar a pauta de audiências deste juízo, 

determino a intimação das partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestarem se existe interesse na realização da audiência de 

conciliação, especificamente no que toca à possibilidade concreta do 

alcance da conciliação.

2. Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, intimem-se as 

partes para, no mesmo prazo, especificarem as provas que efetivamente 

pretendem produzir, justificando sua relevância para o deslinde da 

demanda, sob pena de indeferimento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 103957 Nr: 1829-94.2018.811.0101

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZABEL ALBERTO LIRA, ADRIANA TEREZINHA 

ALBERTO LIRA, IZABEL A LIRA LANCHONETE ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Dias Cintra Mac 

Cracken - OAB:SP 314818

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MS 12.002, LUCIANA COSTA PEREIRA - 

OAB:17498, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:OAB/MT 

8.184-A

 Vistos.

1. Considerando a natureza da demanda ora em apreço, já tendo em vista 

a necessidade de não sobrecarregar a pauta de audiências deste juízo, 

determino a intimação das partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestarem se existe interesse na realização da audiência de 

conciliação, especificamente no que toca à possibilidade concreta do 

alcance da conciliação.

2. Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, intimem-se as 

partes para, no mesmo prazo, especificarem as provas que efetivamente 

pretendem produzir, justificando sua relevância para o deslinde da 

demanda, sob pena de indeferimento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 103069 Nr: 1418-51.2018.811.0101

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS PRADO DE MATTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E 

INVESTIMENTO SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Dias Cintra Mac 

Cracken - OAB:SP 314818

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 Vistos.

1. Considerando a natureza da demanda ora em apreço, já tendo em vista 

a necessidade de não sobrecarregar a pauta de audiências deste juízo, 

determino a intimação das partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestarem se existe interesse na realização da audiência de 

conciliação, especificamente no que toca à possibilidade concreta do 

alcance da conciliação.

2. Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, intimem-se as 

partes para, no mesmo prazo, especificarem as provas que efetivamente 

pretendem produzir, justificando sua relevância para o deslinde da 

demanda, sob pena de indeferimento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 100385 Nr: 60-51.2018.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUBIAN SANDRA FRISCH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADOLFO WECHWERT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA RADOWITZ CAMPOS - 

OAB:77635

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO SANTOS DA SILVA 

- OAB:5726-B/MT

 Trata-se de pedido de HOMOLOGAÇÃO do acordo firmado entre as 

partes, com o pedido de extinção do feito.

As cláusulas da avença estão devidamente regulares, motivo pelo qual 

não verifico empecilho à sua homologação.

Neste instante, cumpre registrar:

 (...) O inciso III do art. 487 cuida de um mesmo gênero de decisão: a 

decisão homologatória da autocomposição, pondo fim à controvérsia. Não 

há aqui verdadeiramente heterocomposição. (DIDIER Jr, Fredie. Curso de 

Direito Processual Civil. 17ª Edição. Editora Juspodivm. Salvador- Bahia, 

2015: p. 732).

O processo é de ser extinto, uma vez que as partes requereram a 

extinção do feito em decorrência do acordo pactuado nos autos ter sido 

devidamente cumprido.

Ante o exposto, com fundamento no art. 487, III, alínea “b”, do CPC/2015, 

HOMOLOGO o acordo constante nos autos e por conseguinte, JULGO 

EXTINTO o presente feito, com resolução de mérito.

Considerando os valores declarados no acordo, REVOGO os benefícios 

da Justiça Gratuita concedidos à parte autora.

Custas processuais pro rata e honorários advocatícios conforme 

pactuado.

P.R.I.

Cumpra-se.

Certificado o trânsito em julgado, proceda-se o arquivamento com as 

cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 98462 Nr: 2535-14.2017.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SALVADOR VARGAS DE MACEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ GONÇALVES DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTILIO RIBEIRO NETO - 

OAB:13332

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO SILVA MENDES - 

OAB:14934

 Vistos.

1. Considerando a natureza da demanda ora em apreço, já tendo em vista 

a necessidade de não sobrecarregar a pauta de audiências deste juízo, 

determino a intimação das partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestarem se existe interesse na realização da audiência de 
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conciliação, especificamente no que toca à possibilidade concreta do 

alcance da conciliação.

2. Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, intimem-se as 

partes para, no mesmo prazo, especificarem as provas que efetivamente 

pretendem produzir, justificando sua relevância para o deslinde da 

demanda, sob pena de indeferimento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 93734 Nr: 179-46.2017.811.0101

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VITALINO PERONDI, Édimo Perondi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO -SICREDI CELEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERSON LUIS WERNER - 

OAB:46881

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 Vistos.

1. Considerando a natureza da demanda ora em apreço, já tendo em vista 

a necessidade de não sobrecarregar a pauta de audiências deste juízo, 

determino a intimação das partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestarem se existe interesse na realização da audiência de 

conciliação, especificamente no que toca à possibilidade concreta do 

alcance da conciliação.

2. Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, intimem-se as 

partes para, no mesmo prazo, especificarem as provas que efetivamente 

pretendem produzir, justificando sua relevância para o deslinde da 

demanda, sob pena de indeferimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 100348 Nr: 43-15.2018.811.0101

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AJDSA, ASDA, ANDRÉA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA HELENA ALVES PAIVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIO PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT 13.911, VANA AMANCIO DA COSTA - OAB:18920/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CLÁUDIA/MT - OAB:

 Vistos.

1. Considerando a natureza da demanda ora em apreço, já tendo em vista 

a necessidade de não sobrecarregar a pauta de audiências deste juízo, 

determino a intimação das partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestarem se existe interesse na realização da audiência de 

conciliação, especificamente no que toca à possibilidade concreta do 

alcance da conciliação.

2. Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, intimem-se as 

partes para, no mesmo prazo, especificarem as provas que efetivamente 

pretendem produzir, justificando sua relevância para o deslinde da 

demanda, sob pena de indeferimento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 97137 Nr: 1854-44.2017.811.0101

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO GABRIEL DALLABRIDA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CARLOS DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE PIETRO BIASI - 

OAB:20488/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CECÍLIA NOBRE TORRES - 

OAB:17453/O, DAYANE CASTRO BOTELHO DE CARVALHO - 

OAB:19437/O, PLINIO FRANCISCO BERGAMASCHI JUNIOR - OAB:8384

 Vistos.

1. Considerando a natureza da demanda ora em apreço, já tendo em vista 

a necessidade de não sobrecarregar a pauta de audiências deste juízo, 

determino a intimação das partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestarem se existe interesse na realização da audiência de 

conciliação, especificamente no que toca à possibilidade concreta do 

alcance da conciliação.

2. Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, intimem-se as 

partes para, no mesmo prazo, especificarem as provas que efetivamente 

pretendem produzir, justificando sua relevância para o deslinde da 

demanda, sob pena de indeferimento.

Juizado Especial e Criminal

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 8010041-70.2015.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

GUIDO JACO BREMM KAEFER (REQUERENTE)

ELVENI LAUERMANN KAEFER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TANIA MARA ROSA FINGER OAB - MT0009501A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAO CONSTRUTORA LTDA (REQUERIDO)

LUIZ ALBERTO GIASSON (REQUERIDO)

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

Mauro da Silva Andrieski OAB - MT0010925A-B (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

ROBERTO LUCION (TESTEMUNHA)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 55/2007-CGJ/MT, 

procedo a intimação das partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentarem suas alegações finais.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000132-55.2017.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

NEIVA BONISSONI REGERT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO GUILHERME SCHEFFLER OAB - MT19892/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAURO FELIPE CARNEIRO (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 55/2007-CGJ/MT, 

procedo a intimação do advogado da parte requerente para, no prazo de 

15 (quinze) dias, se manifestar acerca da devolução da carta precatória 

de citação, requerendo o que de direito, sob pena de extinção.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-137 EMBARGOS

Processo Número: 1000118-37.2018.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

MARILEIDE DE LOURDES ZANDARIN VILLELA MAGALHAES 

(EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PHILIPPE ZANDARIN VILLELA MAGALHAES OAB - MT0016244A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RUSVEL MIOTO (EMBARGADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 55/2007-CGJ/MT, 

procedo a intimação do advogado da parte requerente para, no prazo de 

05 (cinco) dias, querendo, impugnar a contestação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010002-39.2016.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

ILDO RIBEIRO DE MEDEIROS (REQUERENTE)

ILDO RIBEIRO DE MEDEIROS - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO BULHOES DOS SANTOS OAB - MT0008182A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 
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(ADVOGADO(A))

 

Vistos. 1. Tendo em vista a decisão proferida no tema de Afetação de 

Recurso Repetitivo 777, que determinou a suspensão do processamento 

das demandas que tratam do tema: legalidade do protesto da CDA, no 

regime da Lei n. 9492/1997, proferida nos REsp 1.686.659/SP e 

1.684.690/SPRJ, o qual o STJ reconheceu a afetação de recurso 

repetitivo, aguarde-se em arquivo provisório até ulterior deliberação do 

Juízo. 2. Diligências necessárias. Cláudia, 23 de abril de 2018. Thatiana 

dos Santos Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 102122 Nr: 974-18.2018.811.0101

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS MURPF

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL JOSÉ PAULI - OAB:MT 

20.244, VANDERSON PAULI - OAB:13534

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, não estão presentes na espécie os requisitos legais para 

concessão da restituição pretendida. De outro lado, tenho que a assunção 

do encargo de fiel depositário ao Requerente é a medida mais correta por 

enquanto, considerando-se, que o bem poderá se deteriorar. Ressalte-se, 

entretanto, que conforme estabelecido nos artigos 627 e 629 do Código 

Civil, o depositário tem o dever de guardar o objeto móvel, conservar, 

cuidar, diligenciar e restituir o bem quando exigido. A jurisprudência 

também já entendeu nesse sentido:APELAÇÃO CRIMINAL - TRATOR - 

APREENSÃO – SUPOSTA UTILIZAÇÃO EM CRIME AMBIENTAL - 

PRETENDIDA RESTITUIÇÃO E ASSUNÇÃO DO ENCARGO DE FIEL 

DEPOSITÁRIO PELO PRETENSO DONO - IMPRECISÃO QUANTO À 

PROPRIEDADE - INQUÉRITO POLICIAL AINDA NÃO CONCLUÍDO - MATÉRIA 

A SER EXAMINADA PELO JUIZ SENTENCIANTE POR OCASIÃO DA 

SENTENÇA DE MÉRITO - IMPOSSIBILIDADE - BEM EXPOSTO AO TEMPO, 

SEM PROTEÇÃO E SUJEITO À DETERIORAÇÃO - ENCARGO DE FIEL 

DEPOSITÁRIO CABÍVEL - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 

Apreendido veículo supostamente utilizado em crime ambiental e havendo 

dúvidas quanto à procedência ou utilização lícita do veículo, assim como 

com relação à higidez do título de propriedade, sua restituição deve ser 

remetida para a ocasião da sentença final, sobretudo quando o Inquérito 

ainda não restou concluído, por se constituir em objeto de interesse do 

processo criminal. Constatado que o bem apreendido se encontra exposto 

ao tempo e sem utilização, passível de indesejável deterioração, impõe-se 

atribuir sua guarda ao suposto dono na condição de fiel depositário. 

(TJMT, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, APELAÇÃO Nº 62945/2009, Relator 

DES. PAULO INÁCIO DIAS LESSA).Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de 

restituição, porquanto, pendente dúvida de como era utilizado o bem sendo 

ainda interesse ao processo, ante a possibilidade de aplicação do art. 25 

da Lei nº 9605/98.2. Ciência ao Ministério Público.3. Intime-se.4. Após o 

trânsito em julgado, traslade cópia desta decisão para os autos nº 

859-94.2018.811.0101 (id. 101904) e arquivem-se os autos. 5. Diligências 

necessárias.

Comarca de Colniza

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 93213 Nr: 4439-23.2018.811.0105

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HGDS, PPCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉZAR HENRIQUE SILVEIRA 

BARBOSA - OAB:20346/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos;

Tendo em vista o interesse de incapaz, DÊ-SE vista dos autos ao 

Ministério Público.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 73385 Nr: 1486-57.2016.811.0105

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GMP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TGDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: INAÍTA GOMES RIBEIRO SOARES 

CARVALHO ARNOLD - OAB:7928

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pedido de desarquivamento.

INTIME-SE a parte para que requeira o que entender de direito.

Transcorrido o prazo de 30 (trinta) dias sem manifestação, ARQUIVEM-SE 

os autos.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 61729 Nr: 798-37.2012.811.0105

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário com pedido de tutela antecipada (art. 273 

do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Rosenilda Galdino Silva de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO FERREIRA 

MARTINS - OAB:11.706/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Ação Previdenciária em fase de Execução contra o INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL movida por ROSENILDA GALDINO DA 

SILVA.

 Às fls. 96/97 foi expedido ofício requisitório.

Nos próprios autos, às fls. 100 o advogado ora subscritor requereu a 

expedição de levantamento dos valores depositados em nome da autora.

Às fls. 106 foi juntada aos autos informação de que o crédito estampado 

no ofício retromencionado foi devidamente quitado.

Era o que cumpria relatar.

DECIDO.

Ante a notícia do pagamento do débito pela executada, impõe-se a 

extinção do processo em face da quitação da dívida.

Aduz o art. 924, inciso II, do CPC, que se extingue a execução quando a 

obrigação for satisfeita.

Por sua vez, o art. 925, do mesmo diploma legal, estatui que a extinção só 

produz efeito quando declarada por sentença.

 É o caso presente.

 A dívida exequenda foi devidamente paga pela executada, conforme a 

prova colacionada aos autos.

 Em face do cumprimento da obrigação de pagar quantia certa, 

desnecessária se torna a continuidade da prestação jurisdicional 

executiva.

 Ante o exposto, JULGO EXTINTA a presente execução, com base no art. 

924, I, do Código de Processo Civil.

 Descabe condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios 

de sucumbência.

 Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com a devida baixa na 

distribuição.

 P. R. I. C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 34771 Nr: 1099-23.2008.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Charles Sanabria de Souza
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc. Ante o fato de inexistir informação á respeito do cumprimento 

do mandado de fls. 130, DESIGNO o dia 21 de maio de 2019, às 17:30h. 

Ocasião em que será ouvido o ofendido. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 73385 Nr: 1486-57.2016.811.0105

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GMP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TGDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: INAÍTA GOMES RIBEIRO SOARES 

CARVALHO ARNOLD - OAB:7928

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para o gabinete, tendo em vista a impossibilidade de 

expedição do mandado de averbação do divórcio, tendo em vista a 

ausência de manifestação acerca do nome da mulher.

Evelyn de Assunção Ayres

Analista Judiciária

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010197-80.2014.8.11.0105

Parte(s) Polo Ativo:

JUCIMEIRE RODRIGUES SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ARNOLD OAB - MT7682/B (ADVOGADO(A))

INAITA GOMES RIBEIRO SOARES CARVALHO OAB - MT7928/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RETIFICADORA ARIPUANA LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANO JOSE DA SILVA OAB - MT0015745S (ADVOGADO(A))

 

Alvará de levantamento expedido.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8020007-45.2015.8.11.0105

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA CASTRO DE ORNELLAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ARNOLD OAB - MT7682/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

 

Alvará de levantamento expedido

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8020007-45.2015.8.11.0105

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA CASTRO DE ORNELLAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ARNOLD OAB - MT7682/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

 

Alvará de levantamento expedido

Comarca de Cotriguaçu

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000132-27.2018.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

NERCINA OLIVEIRA CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SOLANGE APARECIDA DELFINA DA ROCHA OAB - MT21054/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (REQUERIDO)

 

Não obstante o pleito de "prova emprestada", não se conseguiu encontrar 

documento comprovando o requerimento administrativo (e seu 

indeferimento) ou menção ao fato de ter havido contestação meritória do 

INSS no outro processo. Por isso, à SECRETARIA: 1. INTIMAR a 

parte-autora para explicar o ponto ou juntar requerimento administrativo 

feito; 2.Após, com ou sem juntada ou manifestação, conclusos.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 77788 Nr: 3982-43.2017.811.0099

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NADJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMADJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AKIN ALVES COMIN - 

OAB:16.173-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLAUCIO ANDRÉ LUIZ DO 

CARMO PINTO - OAB:23573/O

 Vistos...

 Encerrada a instrução probatória, à SECRETARIA para:

1. INTIMAR as partes para apresentação de alegações finais;

2. Após, conclusos para sentença.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 79725 Nr: 830-50.2018.811.0099

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: SLRL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jaqueline Araújo Escobar - 

OAB:OAB/SP 294.796

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mário César Romagnoli 

Pires - OAB:OAB/SP 171.736

 Vistos...

 Considerando o acima narrado, REDESIGNA-SE a audiência para o dia 

12.02.2019, às 10h00min.

1. AGUARDAR devolução das Precatórias;

2. INTIMAR as partes, por meio de seus advogados, para ciência e 

comparecimento à audiência;

3. CIENTIFICAR o Ministério Público.

Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 69968 Nr: 1451-18.2016.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILDINEY DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉA CRISTINA GOMES DE 

JESUS - OAB:21.383/MT

 Vistos...

À SECRETARIA para:

1. VISTAS à Defesa para apresentação de alegações finais;
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2. Após, conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 60858 Nr: 591-56.2012.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIANA HONORATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO NORTE DO PARANÁ DE ENSINO LTDA - 

UNOPAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:9659-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Luiz Bermejo - 

OAB:44.952

 Vistos...

No mais, à SECRETARIA para:

1. INTIMAR as partes para apresentação de alegações finais;

2. Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 84007 Nr: 3489-32.2018.811.0099

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LORENI SCHMITT LORENZETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação e provimento nº 56/2007, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimar a parte autora para que providêncie os atos 

necessários ao andamento do processo, conforme certidão de ref: 14.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000131-42.2018.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

DIMAQ - CAMPOTRAT CUIABA COMERCIAL LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO DOREA SALDANHA BORGES OAB - MT17632/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROHDEN INDUSTRIA LIGNEA LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

Vistos... Trata-se de Petição intitulada “Ação de cobrança” ajuizada por 

DIMAQ CAMPOTRAT CUIABÁ COMERCIAL LTDA. contra ROHDEN 

INDÚSTRIA LÍGNEA LTDA.. Juntaram-se documentos. Pois bem. 

Verificando-se aparentemente atendido os conteúdos dos arts. 319 e 320, 

ambos do CPC, não sendo o caso de indeferimento (art. 330 do CPC), 

RECEBE-SE a Inicial. Por fim, considerando a manifestação da parte-autora 

no sentido de desinteresse na audiência de conciliação, DEIXA-SE de 

designá-la, por ora, ressalvando a possibilidade da parte-requerida indicar 

o interesse em sua realização. No mais, à SECRETARIA para: 1. CITAR a 

parte-requerida, por meio de Carta com Aviso de Recebimento, isto para 

que fique formalmente ciente do processo, bem como para que apresente 

resposta (inclusive contestação), no prazo de 15 (quinze) dias, 

atentando-se ao previsto no art. 344 do CPC; 2. Na hipótese de a 

contestação apresentar preliminares, documentos, fatos ou argumentos 

novos, INTIMAR a parte-autora para impugnação no prazo legal ou, se for 

o caso, especificar as provas que pretende produzir/requerer o que 

entender de direito; 2.1 Caso infrutífera a citação via AR, INTIMAR a 

parte-autora para se manifestar. Havendo interesse na citação via Oficial 

de Justiça, desde já se defere; 3. Após, conclusos. Intimar. Cumprir. 

Cotriguaçu/MT, 11 de dezembro de 2018. Dante Rodrigo Aranha da Silva 

Juiz de Direito

Comarca de Feliz Natal

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL Nº. 005/2018 - O Excelentíssimo Senhor Doutor JULIANO 

HERMONT HERMES DA SILVA, Meritíssimo Juiz de Direito e Diretor do Foro 

da Comarca de Feliz Natal, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais, ante o gabarito preliminarmente divulgado em 

26/11/2018, torna público o Gabarito Definitivo da prova realizada na data 

de 25-11-2018, para o processo Seletivo de Cadastro de Reserva Para 

Estagiários Nível Médio da Comarca de Feliz Natal-MT, bem como a 

divulgação dos aprovados e a pontuação obtida, por candidato.

* O Edital n° 005/2018 completo, encontra-se no Caderno de Anexos do 

Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 80029 Nr: 1201-66.2017.811.0093

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Galdino Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO BERTICELLI - 

OAB:12121/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Cesar Alexandre 

dos Santos - OAB:13431-A/MT

 Vistos, etc.

CUMPRA-SE integralmente decisão de fls. 77, em formalidades com 

petição de fls.78-81.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 85601 Nr: 2192-08.2018.811.0093

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bertilo Ertel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALMIR ANTONIO PEREIRA 

MACHIAVELLI - OAB:4284, WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - 

OAB:4617/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Correição.

Diante da certidão de fls. 61, intime-se a parte autora, na pessoa de seu 

advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, recolha as custas e 

despesas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição (art. 

290, CPC).

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 85350 Nr: 2014-59.2018.811.0093

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDO PASSADOR, CRISTINA RIEMER CHERNAKI 

PASSADOR, VALDEMAR HUCK, Luiz Moro, RICARDO LUIZ HUCK, 

ESPÓLIO DE DÁLIA SIZUCA HIGASHI HUCK

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Luis Stein Fortes - 

OAB:16367, SARAH DE MORAES GODOI - OAB:MT/24.807

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Correição.

Trata-se de Pedido de Alvará Judicial proposto por Geraldo Passador, 

Cristina Riemer Chernaki Passado, Luiz Moro, Valdemar Huck, Espólio de 
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Dália Sizuca Higashi Huck, neste ato representado por Ricardo Luiz Huck, 

no qual requerem que os atuais proprietários, por meio do inventariante, 

possam dar os imóveis com matrículas n. 1.414 e 1.415, em garantia 

hipotecária ou alienação fiduciária.

Alegam que Valdemar Huck e Espólio de Dália Sizuca Higashi Huck ainda 

estão como proprietários dos imóveis com matrículas n. 1.414 e 1.415, 

porém estes imóveis já foram vendidos, mas diante da burocracia e por 

terem boa relação, acabaram postergando a escritura de compra e venda.

Após o falecimento da Sra. Dália, abriu-se inventário extrajudicial para 

cumprir com as obrigações restantes, o qual foi nomeado como sucessor 

o Sr. Ricardo Luiz Huck.

Desta forma, os requerentes pedem por meio da presente Ação, Alvará 

Judicial para que os atuais proprietários possam dar os imóveis em 

garantia na forma de hipoteca ou alienação fiduciária, em operações 

financeiras de crédito, ou qualquer outra, em benefício dos outros 

Requerentes.

A inicial (fls. 04/10) veio instruída com os documentos de fls. 11/75.

É o Breve Relatório. Fundamento e Decido.

Inicialmente Recebo a Inicial e os documentos juntados, eis que preenchido 

os requisitos legais.

Em detida análise dos documentos que instruíram a inicial, entendo que 

assiste razão aos requerentes.

As partes juntaram aos autos, os documentos necessários, bem como 

consta a anuência das partes.

Da detida análise dos autos, verifico ser cabível o presente Alvará 

Judicial, conforme entendimento jurisprudencial:

“APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE ALVARÁ JUDICIAL PARA 

TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEL ALICERÇADO EM CONTRATO DE COMPRA E 

VENDA. FALECIMENTO DO VENDEDOR. EXISTÊNCIA DE HERDEIROS. 

INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE INVENTÁRIO. 

INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. INTERESSE RECURSAL DO 

MINISTÉRIO PÚBLICO 1. No direito processual civil brasileiro pedido de 

alvará judicial é cabível quando o requerente necessita que o juiz 

intervenha em uma situação, eminentemente privada, com escopo de 

autorizar a prática de um ato. É um processo sem réu, cujo objetivo é 

unicamente a obtenção de uma autorização. Tal procedimento encontra-se 

regrado nos termos dos artigos 1.103 e seguintes do CPC. (...) (TJ-TO - 

AC: 50110920920138270000, Relator: HELVECIO DE BRITO MAIA NETO)”.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial constante na 

presente ação, para determinar a expedição de Alvará Judicial, a fim de 

que os atuais proprietários Valdemar Huck e Espólio de Dalia Sizuca 

Higashi Huck, através de seu inventariante Ricardo Luiz Huck, possam dar 

a integralidade dos imóveis com matrículas nº 1.414 e 1.415, do CRI desta 

Comarca, em garantia na forma de Hipoteca e/ou Alienação Fiduciária, em 

operações financeiras de crédito, ou qualquer outra em beneficio dos 

Requerentes Geraldo Passador e/ou Luiz Moro e também em favor de 

operações a serem realizadas pelo Sr. Ademir Barbieri (CPF 

512828959-15) e sua Esposa Lurdes Tomassoni Barbieri (CPF 

84594233104), até que ocorra o registro das escrituras de compra e 

venda e efetiva consolidação da propriedade, inclusive em operações a 

serem realizadas com a empresa São Pedro Agropecuária e Participações 

Ltda (CNPJ 11715906/0001-09).

Por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I do NCPC.

Condeno os requerentes ao pagamento das custas e despesas 

processuais que porventura ainda não foram pagas.

Sem honorários, pois incabível no presente caso.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Com o trânsito em julgado, AO ARQUIVO.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 75757 Nr: 23-19.2016.811.0093

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIAS LEITE DOS SANTOS, CLEMILDA CESARINI DOS 

SANTOS, Nelson Leite dos Santos, CLEIDE ANTONIO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURI RODRIGUES DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TERESINHA APARECIDA BRAGA 

MENEZES - OAB:6972/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURI RODRIGUES DE LIMA - 

OAB:19104/O

 Vistos em Correição

Diante do acúmulo involuntário de serviço neste Gabinete, bem como os 

demais atos a serem realizados nos autos em apenso, Determino o integral 

cumprimento das Decisões nos autos apensos.

Após, voltem-me os autos conclusos para prolação de sentença.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 71743 Nr: 1127-51.2013.811.0093

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEIDE ANTONIO DOS SANTOS, Nelson Leite dos 

Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS RODRIGUES DE LIMA, LUIZ CARLOS 

BORGES, VALDEMAR AMARAL, MARIA ROSALINA RAMOS, ROSALIA 

BALTAZAR AMARAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE MOURA HORTA - 

OAB:9.811 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauri Rodrigues de Lima - 

OAB:19.104

 Vistos em Correição

Certifique-se a Secretaria o decurso de prazo.

Após, nada requerido, voltem os autos ao arquivo.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 38946 Nr: 355-06.2004.811.0093

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS RODRIGUES DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS BORGES, MARIA ROSALINA 

RAMOS, VALDEMAR AMARAL, ROSALIA BALTAZAR AMARAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS MOREIRA DE 

NEGREIRO - OAB:MT - 3530-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B, LUIZ PINHEIRO - OAB:2621-MT, SILVANO 

FRANCISCO DE OLIVEIRA - OAB:6280-B/MT

 Vistos em Correição

Acolho a petição de fls. 715 e Determino o INTEGRAL cumprimento das 

determinações contidas em Decisão de fls. 712, devendo a Secretaria 

expedir o necessário.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 50448 Nr: 346-97.2011.811.0093

 AÇÃO: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LR, MRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos de Moura Horta - 

OAB:OAB/MT 9.811-B

 Vistos em Correição.

Defiro o pedido de petição de fls. 330.

Intime-se.

Após, retornem-se os autos ao Arquivo com as baixas e anotações de 

estilo.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 50738 Nr: 636-15.2011.811.0093

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039412/12/2018 Página 734 de 855



 PARTE AUTORA: RMB, SP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LR, MRDS, RLT, JLL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ary Fruto - OAB:7.229-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Correição.

Defiro o pedido de petição de fls. 71.

Intime-se.

Após, retornem-se os autos ao Arquivo com as baixas e anotações de 

estilo.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 50531 Nr: 429-16.2011.811.0093

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos de Moura Horta - 

OAB:OAB/MT 9.811-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Correição.

Defiro o pedido de petição de fls. 31.

Intime-se.

Após, retornem-se os autos ao Arquivo com as baixas e anotações de 

estilo.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 72116 Nr: 310-50.2014.811.0093

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Medeiros Madeiras Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - 

OAB:MT/11.340-A, FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO - OAB:17300/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARY FRUTO - OAB:7229

 Vistos, etc.

Trata-se de procedimento de Cumprimento de Sentença, que tramitará nos 

moldes dos artigos 509 e seguintes do NCPC, devendo a Secretaria da 

Vara promover as devidas retificações, inclusive na capa dos autos, 

conforme fls. 100.

Intime-se o executado para realizar o pagamento integral do débito no 

prazo de 15 dias (artigo 523, do NCPC).

Desde já fica a advertência de que não ocorrendo o pagamento voluntário 

no prazo de 15 dias, o débito será acrescido de multa de 10% (dez por 

cento) e também de honorários advocatícios (art. 523, §1º, do CPC).

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 49215 Nr: 921-76.2009.811.0093

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RAAdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emanuel Lima Costa - 

OAB:MT/19.534, Marcos de Moura Horta - OAB:OAB/MT 9.811-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Correição

Diante da Petição de fls. 96, voltem os autos ao arquivo.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 85435 Nr: 2067-40.2018.811.0093

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JACINTO ANTUNES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA RODRIGUES - 

OAB:17745/O, BRUNA THOMAZI GARCIA - OAB:91724

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

1) RECEBO a inicial, uma vez que estão presentes os requisitos dos 

artigos 319 e 320 ambos do Código de Processo Civil.

2) DEFIRO o pedido de Justiça gratuita, revogando-os a qualquer tempo se 

inverídica a declaração ou alterado o cenário financeiro da parte autora no 

curso da demanda.

3) Acerca do pedido de concessão da tutela de evidência, a fim de que a 

Autarquia demandada providencie o benefício de aposentadoria por 

invalidez em favor da parte autora, DECIDO.

 O artigo 311, inciso IV, do CPC, dispõe que a tutela de evidência será 

concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de 

risco ao resultado útil do processo quando a petição inicial for instruída 

com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do 

autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável.

Ante o dispositivo legal, bem como em detida análise nos autos, chego à 

conclusão de que o pedido merece ser deferido.

 Além do mais, o risco de prejuízo à parte autora é patente na medida em 

que, encontra-se inabilitado para realizar seus trabalhos habituais, bem 

como depende de renda para sua subsistência.

 Assim, sendo que no momento, os requisitos legais para a concessão do 

que fora requerido está presente, CONCEDO a tutela requerida, para tanto, 

determino ao INSS que estabeleça o benefício previdenciário auxilio 

doença em nome do Requerente, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de 

multa no valor de R$ 2.000,00, a cada mês de atraso.

4) OFICIE-SE à APS de Sinop/MT para que, no prazo de 15 dias, 

encaminhe informações constantes do CNIS acerca da parte autora e, se 

casado ou em união estável, do respectivo cônjuge/convivente, bem como 

de seus genitores, para o que deverá a Secretaria de Vara encaminhar os 

dados incrustados nos autos.

 5) INTIMEM-SE as partes para no prazo de 05 dias, indicar quesitos e 

assistente técnico (cuja intimação pessoal é dispensável), se ainda não 

indicados.

6) CITE-SE a Autarquia demandada para, contestar o pedido conforme 

artigo 183 do NCPC.

7) Após a apresentação da contestação, INTIME-SE a parte autora para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar impugnação a contestação.

8) RECOMENDO que, com exceção da intimação para audiências, todos os 

demais atos envolvendo a cientificação do requerido deverão ser 

realizados por meio da remessa dos autos, salvo decisão em sentido 

contrário, nos termos do convênio celebrado entre o Tribunal de Justiça e 

a Procuradoria Federal do Estado de Mato Grosso, bem como da decisão 

proferida pelo Corregedor-Geral da Justiça nos autos do Pedido de 

Providências n.º 81/2011 (Ofício Circular n.º 43/2012- CGJ/DJA).

 9) Após de tudo cumprido e certificado, venham-me os autos 

CONCLUSOS para deliberação acerca da pericia médica.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 72049 Nr: 258-54.2014.811.0093

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ERIVALDO PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos de Moura Horta - 

OAB:OAB/MT 9.811-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 258-54.2014.811.0093.

Código nº 72049

Vistos em Correição.

Diante da Determinação de fls. 59/61, proceda a Secretaria COM 

URGÊNCIA a devida intimação pessoal de Erivaldo Pereira da Silva, para 

constituir advogado devendo o mesmo apresentar as contrarrazões.

Em caso de não intimação, ou intimado não constituir advogado, diante de 

não haver Defensoria Pública nesta Comarca, nomeio desde já o Dr. 
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Philippe Zandarin Villela Magalhães, regularmente inscrito no cadastro de 

advogados OAB/MT 16.244, para patrocinar o interesse do réu.

Proceda a Secretaria o apensamento dos apresentes autos aos autos de 

código 48731.

Após tudo devidamente cumprido, devolvam-se os autos ao Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Feliz Natal/MT, 10 de dezembro de 2018.

JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA

Juiz de Direito

Comarca de Guarantâ do Norte

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 46/2018-DF

O Doutor DIEGO HARTMANN, Juiz de Direito e Diretor do Foro da Comarca 

Guarantã do Norte , Estado de Mato Grosso, e uso de suas atribuições, no 

uso de suas atribuições legais,

 RESOLVE:

NOMEAR Raquel Pereira Azambuja de Souza, portador a do RG 2526337-4 

e CPF n. 046.432.511-07, para exercer, em comissão, o cargo de 

Assessor de Gabinete II da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte, 

a partir da Assinatura do Termo de Posse e Exercício.

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Guarantã do Norte (MT), 10 de dezembro de 2018

DIEGO HARTMANN

Juiz de Direito e Diretor do Foro

 PORTARIA N. 45/2018-DF

O Doutor Diego Hartmann, Juiz de Direito e Diretor do Foro da Comarca de 

Guarantã do Norte, Estado de Mato Grosso, e uso de suas atribuições, no 

uso de suas atribuições legais,

 RESOLVE:

EXONERAR Victória Cristina Ramos Paiano, matrícula n. 33621, portador 

do RG n. 1909438-8 e CPF n. 040.364.261-25, do cargo de Assessor de 

Gabinete II d a Vara Única , a partir de 07/12/18.

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Cidade, 7 de dezembro de 2018

DIEGO HARTMANN

Juiz de Direito e Diretor do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 83030 Nr: 2363-90.2012.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZEMERI DA SILVA MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:OAB/MT 10.695-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para informar CPF, banco, agência e número da 

(s) conta a ser (em) transferido (s) o (s) valor (es) depositado (s) na 

Conta Única.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 30685 Nr: 2153-15.2007.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Irene Vieira do Vale

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO MARTENS - 

OAB:5782-b/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para informar CPF, banco, agência e número da 

(s) conta a ser (em) transferido (s) o (s) valor (es) depositado (s) na 

Conta Única.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 28732 Nr: 206-23.2007.811.0087

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Albino Fin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO MARTENS - 

OAB:5782-b/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para informar CPF, banco, agência e número da 

(s) conta a ser (em) transferido (s) o (s) valor (es) depositado (s) na 

Conta Única.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 41541 Nr: 921-26.2011.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANTO ARY BALLERINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:OAB/MT 10.695-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para informar CPF, banco, agência e número da 

(s) conta a ser (em) transferido (s) o (s) valor (es) depositado (s) na 

Conta Única.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 39474 Nr: 1675-02.2010.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Gonçalves de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Luciano Fernandes - 

OAB:12849-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para informar CPF, banco, agência e número da 

(s) conta a ser (em) transferido (s) o (s) valor (es) depositado (s) na 

Conta Única.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 28760 Nr: 217-52.2007.811.0087

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Cecilia Rosa de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA DE LIMA - 

OAB:14.068-B OAB/MT, ORLANDO MARTENS - OAB:5782-b/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dilson Ferreira Pedrosa 

Filho - OAB:5.416

 Intimação da parte autora para informar CPF, banco, agência e número da 

(s) conta a ser (em) transferido (s) o (s) valor (es) depositado (s) na 

Conta Única.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 81662 Nr: 996-31.2012.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENI DIAS DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Henrique Gonçalves - 

OAB:11.999 - OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para informar CPF, banco, agência e número da 
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(s) conta a ser (em) transferido (s) o (s) valor (es) depositado (s) na 

Conta Única.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 81232 Nr: 566-79.2012.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hilda Marques de Lima Sartori

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giovani Rodrigues Coladello - 

OAB:12.684 OAB/B, Ralff Hoffmann - OAB:13128/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para informar CPF, banco, agência e número da 

(s) conta a ser (em) transferido (s) o (s) valor (es) depositado (s) na 

Conta Única.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 37501 Nr: 3577-24.2009.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luciano Oening Pilati, Olivar de Ramos Pilati

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivan Carlos Santore - 

OAB:OAB/MT 6.170 -B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para informar CPF, banco, agência e número da 

(s) conta a ser (em) transferido (s) o (s) valor (es) depositado (s) na 

Conta Única.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 36003 Nr: 2112-77.2009.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITO LAUREANO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vitor Pinheiro Segantine - 

OAB:273735/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para informar CPF, banco, agência e número da 

(s) conta a ser (em) transferido (s) o (s) valor (es) depositado (s) na 

Conta Única.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 28768 Nr: 241-80.2007.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tereza Rosa de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO MARTENS - 

OAB:5782-b/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para informar CPF, banco, agência e número da 

(s) conta a ser (em) transferido (s) o (s) valor (es) depositado (s) na 

Conta Única.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 30771 Nr: 2233-76.2007.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Erci Ribeiro, Ercir Ribeiro Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO MARTENS - 

OAB:5782-b/MT, Patricia Martens - OAB:18.404 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para informar CPF, banco, agência e número da 

(s) conta a ser (em) transferido (s) o (s) valor (es) depositado (s) na 

Conta Única.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 29946 Nr: 1422-19.2007.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eusébio Sanches, Jorgina Marinho Sanches

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO MARTENS - 

OAB:5782-b/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para informar CPF, banco, agência e número da 

(s) conta a ser (em) transferido (s) o (s) valor (es) depositado (s) na 

Conta Única.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 33510 Nr: 2412-73.2008.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Raimundo Fausto de Mates

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO MARTENS - 

OAB:5782-b/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para informar CPF, banco, agência e número da 

(s) conta a ser (em) transferido (s) o (s) valor (es) depositado (s) na 

Conta Única.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 36024 Nr: 2134-38.2009.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lenira Correa Leonardo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Luciano Fernandes - 

OAB:12849-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para informar CPF, banco, agência e número da 

(s) conta a ser (em) transferido (s) o (s) valor (es) depositado (s) na 

Conta Única.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 30681 Nr: 2149-75.2007.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Sandim de Melo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO MARTENS - 

OAB:5782-b/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para informar CPF, banco, agência e número da 

(s) conta a ser (em) transferido (s) o (s) valor (es) depositado (s) na 

Conta Única.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010257-15.2011.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CLOVIS BECKER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RALFF HOFFMANN OAB - MT0013128A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOTO MASTTER COM DE PECAS E VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - 
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EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

IVAN CARLOS SANTORE OAB - MT0006170A (ADVOGADO(A))

 

Intimem-se as partes para que digam acerca da bloqueio on line e 

requeiram o que de direito. DIEGO HARTMANN Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010164-76.2016.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL DA SILVA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

Vistos, Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. Não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

demais prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia 

posta. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que razão não assiste à parte autora. Com 

efeito, a solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela 

regra do Novo Código de Processo Civil que estabelece que compete ao 

autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra 

contida nos artigos 336 e 341 do Novo Código de Processo Civil, compete 

ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as 

razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena 

de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. Com efeito, o que 

se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte-autora 

sustenta que foi vítima de fraude, alega nunca ter recebido qualquer tipo 

de serviço da empresa reclamada, requerendo a retirada do nome da 

requerente do rol de mal pagadores, bem como uma indenização a título de 

danos morais. A parte reclamada por sua vez demonstrou suficientemente 

a legitimidade da cobrança, trazendo aos autos telas sistêmicas onde 

ilustram a contratação, bem como algumas faturas mensais, que 

comprovam a legitimidade da cobrança e o lançamento do nome da parte 

autora nos órgãos restritivos ao crédito. Desta feita, a parte ré, em 

contestação logrou demonstrar a legitimidade da cobrança por meio de 

elementos de prova que indicam a validade do negócio jurídico e que, por 

sua vez, não foram suficientemente comprovados na petição inicial, eis 

que a inversão do ônus da prova é invertida na relação de consumo 

conquanto a parte consumidora apresente provas mínimas para a 

convicção do juízo. Essas premissas forçam reconhecer que a existência 

de negócio jurídico restou incontroversa, como também a legitimidade da 

cobrança que ocasionou a inscrição restritiva. Assim, tenho que a 

hipótese é de improcedência do pedido. Outrossim, não obstante a parte 

autora tenha pugnado pela desistência da ação, tenho que esta não deve 

prosperar em razão de sua conduta temerária, uma vez que alterou a 

verdade dos fatos com viso a levar o juízo a erro e obter vantagem 

indevida Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido veiculado pela 

parte-autora, com supedâneo no art. 487, I do CPC. Condeno a parte 

autora, ainda, em litigância de má-fé. Fixo a multa por litigância em R$ 

500,00 (quinhentos Reais). Indefiro/revogo o pedido de gratuidade 

judiciária uma vez que tal benesse tem o fim de permitir o acesso à justiça 

sendo de todo incompatível com a litigância abusiva, não podendo 

constituir manto de proteção ao litigante de má-fé. Sem custas 

processuais nesta instância. Sem honorários advocatícios (art. 54 e art. 

55 da lei nº 9.099/95). Guarantã do Norte-MT, 17 de dezembro de 2017. 

Intimem-se. DIEGO HARTMANN Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010059-36.2015.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

CLODOMAR MASSOTTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA LENZI OAB - MT0013287A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA VANDERLEIA DA SILVA (REQUERIDO)

 

Trata-se de ação proposta por Clodomar Massotti em face de Adriana 

Vanderleia da Silva. Designada audiência de conciliação, esta restou 

infrutífera diante da não localização da parte requerida. Apesar de 

concitada a apresentar novo endereço onde pudesse a requerida ser 

encontrada para citação, a parte autora quedou-se inerte. Assim, diante 

da não indicação do endereço para citação da requerida é de ser extinto o 

feito sem resolução de mérito. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO O FEITO 

sem resolução de mérito, na forma do art. 485, inciso III do CPC. Intime-se a 

parte autora. Sem recurso, arquive-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010224-54.2013.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO LUIZ SOARES BORGES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DIRCEU KUNEN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROGER DALTREY GOMES FEIJO OAB - MT22270/O (ADVOGADO(A))

 

Cuida-se de ação proposta por João Luiz Soares Borges em face de 

Dirceu Kunen. Conforme deflui do termo de audiência de conciliação, a 

parte autora requereu a desistência da ação. Não tendo havido citação e 

tampouco manifestação da parte requerida em sentido contrário, a 

desistência é de ser homologada. Assim, HOMOLOGO o pedido de 

desistência da ação e, forte no art. 485, inciso VIII do CPC, extingo o 

processo sem resolução de mérito. Intimem-se. Sem recurso, arquive-se. 

Guarantã do Norte, 23 de Março de 2018. DIEGO HARTMANN Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8020005-32.2015.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA DELGADO GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADOLFO WAGNER ARECO GONZALES OAB - MT0005438A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIDIO SANGALETTI FILHO (REQUERIDO)

 

Trata-se de ação por meio da qual pretende a parte autora a obtenção de 

tutela jurisdicional com o fim de ver reparado suposto dano moral. Citada, a 

requerida compareceu à audiência de conciliação. A requerente, por sua 

vez, deixou de comparecer ao ato. Assim, diante da ausência da parte 

autora na audiência de conciliação, forte no artigo 51, inciso I, da Lei n. 

9.099/95, JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito. Não 

havendo comprovação de que a ausência do autor se deu em razão de 

força maior, na forma do art. 51, parágrafo 2º, contrario sensu, condeno o 

autor ao pagamento das custas e emolumentos. Intime-se. Não havendo 

recurso, arquive-se com as baixas necessárias. Guarantã do Norte, 25 de 

março de 2018. DIEGO HARTMANN Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010212-35.2016.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

SIDINEIA CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO(A))

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

Trata-se de ação por meio da qual pretende a parte autora a obtenção de 

tutela jurisdicional com o fim de ver reparado suposto dano moral. Citada, a 

requerida compareceu à audiência de conciliação. A requerente, por sua 

vez, deixou de comparecer ao ato. Assim, diante da ausência da parte 

autora na audiência de conciliação, forte no artigo 51, inciso I, da Lei n. 

9.099/95, JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito. Não 
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havendo comprovação de que a ausência do autor se deu em razão de 

força maior, na forma do art. 51, parágrafo 2º, contrario sensu, condeno a 

parte autora ao pagamento das custas e emolumentos. Intime-se. Não 

havendo recurso, arquive-se com as baixas necessárias. Guarantã do 

Norte, 25 de março de 2018. DIEGO HARTMANN Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000004-77.2017.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN DOS SANTOS SANTA ANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO(A))

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

Trata-se de ação por meio da qual pretende a parte autora a obtenção de 

tutela jurisdicional com o fim de ver reparado suposto dano moral. Citada, a 

requerida compareceu à audiência de conciliação. A requerente, por sua 

vez, deixou de comparecer ao ato. Assim, diante da ausência da parte 

autora na audiência de conciliação, forte no artigo 51, inciso I, da Lei n. 

9.099/95, JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito. Não 

havendo comprovação de que a ausência do autor se deu em razão de 

força maior, na forma do art. 51, parágrafo 2º, contrario sensu, condeno a 

parte autora ao pagamento das custas e emolumentos. Intime-se. Não 

havendo recurso, arquive-se com as baixas necessárias. Guarantã do 

Norte, 25 de março de 2018. DIEGO HARTMANN Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000131-15.2017.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

ROSINEIDE DOS SANTOS MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0014232A 

(ADVOGADO(A))

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT0012952A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

Dispensado o relatório, conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. Fundamento e 

decido. Designada audiência de conciliação, a parte autora não se fez 

presente, conforme deflui do termo anexo. Assim, estando a parte autora 

assistida por causídico e tendo sido devidamente intimada para o ato, de 

se pressupor seu desinteresse na continuidade da ação. Na forma do art. 

51 da Lei 9099/95, cumulado com art. 485, III do CPC, julgo extinto o 

processo sem resolução de mérito. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, 

ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se e arquivem-se com as 

baixas necessárias. DIEGO HARTMANN Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000126-90.2017.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZA PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBIANI FREIRE ALVES OAB - MT8459/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Dispensado o relatório, conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. Fundamento e 

decido. Designada audiência de conciliação, a parte autora não se fez 

presente, conforme deflui do termo anexo. Assim, estando a parte autora 

assistida por causídico e tendo sido devidamente intimada para o ato, de 

se pressupor seu desinteresse na continuidade da ação. Na forma do art. 

51 da Lei 9099/95, cumulado com art. 485, III do CPC, julgo extinto o 

processo sem resolução de mérito. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, 

ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se e arquivem-se com as 

baixas necessárias. DIEGO HARTMANN Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010067-76.2016.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

BURITI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO DE ALMEIDA BATISTA OAB - MT0013549A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANILDO RODRIGUES PEREIRA (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado, para que se 

manifeste quanto a correspondência devolvida, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000156-91.2018.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA RITINHA DA SILVA CABRAL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

João Marcelino Maia (REQUERIDO)

 

Dispensado o relatório, conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. Fundamento e 

decido. Designada audiência de conciliação, a parte autora não se fez 

presente, conforme deflui do termo anexo. Assim, de se pressupor seu 

desinteresse na continuidade da ação. Na forma do art. 51 da Lei 9099/95, 

cumulado com art. 485, III do CPC, julgo extinto o processo sem resolução 

de mérito. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e 

art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Intimem-se e arquivem-se com as baixas necessárias. 

DIEGO HARTMANN Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010182-97.2016.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIAS PINHEIRO MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUARANTÃ DO NORTE Certidão de Tempestividade 

Recursal Processo: 8010182-97.2016.8.11.0087; Valor causa: R$ 0,00; 

Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Certifico que o Recurso Inominado foi 

interposto tempestivamente. Passo a Intimar a parte promovida para 

contrarrazoar, no prazo legal. GUARANTÃ DO NORTE, 11 de dezembro de 

2018 LOIRI CRESTINA BERTONCELLI BALEN Técnico(a) Judiciário(a) SEDE 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE GUARANTÃ DO NORTE E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA GUARANTÃ, 1255, CIDADE NOVA, GUARANTÃ 

DO NORTE - MT - CEP: 78520-000 TELEFONE: (66) 35522040

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000117-31.2017.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO GOMES VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBIANI FREIRE ALVES OAB - MT8459/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

SENTENÇA Em análise dos autos, constata-se que o autor não 

compareceu à audiência de conciliação designada e não aportou aos 

autos justificativa, apesar de regularmente intimado. A dicção do artigo 51, 

inciso I da Lei 9.099/95 impõe a extinção do feito quando o autor deixa de 
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comparecer a qualquer das audiências do processo, uma vez que o artigo 

2º da respectiva lei, prima pela presença pessoal da parte a fim de que 

reste, inclusive, viabilizada em toda sua inteireza a possibilidade de 

conciliação ou transação. Outrossim, o artigo 9º, caput, da Lei dos 

Juizados exige o comparecimento pessoal da parte. Deste modo, ausente 

o autor, resta configurada sua desídia com seus respectivos ônus. Assim, 

extingo o feito sem julgamento de mérito, na forma do art. 485, III do CPC. 

Arquive-se. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010131-57.2014.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

EUFRASIO EVANGELISTA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXSANDRO MANHAGUANHA OAB - MT6857/O (ADVOGADO(A))

KATIUSCIA DE LIMA MACEDO SEVERINO OAB - MT0017350A 

(ADVOGADO(A))

IVAN CARLOS SANTORE OAB - MT0006170A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

 

SENTENÇA Dispensado o relatório na forma da Lei 9.099/95. Trata-se de 

ação por meio da qual pretende a parte autora a declaração de 

inexistência de débito e reparação por dano moral. Aduz, em síntese, que 

manteve contrato de empréstimo com a requerida até 29.06.2012, quando 

quitou os financiamentos mediante portabilidade para outra instituição 

financeira. Não obstante a quitação, alega ter sido surpreendido pela 

negativação de seu nome junto à SERASA EXPERIAN e SCPC, órgãos 

integrantes do sistema de proteção creditícia. Diz que após procurar o 

banco e acreditar ter resolvido a celeuma, tentou efetuar uma compra a 

crédito junto à loja Gazin, ocasião em que teve o crédito negado em razão 

da mantença de seu nome no SCPC e SERASA em razão dos indigitados 

contratos já quitados. Não obstante, a cooperativa na qual mantem conta 

corrente negou-lhe a entrega de talonários de cheque em razão da 

negativação de seu nome. Aduz, por fim, ter experimentado sofrimento 

moral em razão da atitude ilegal da demandada que fez inserir 

irregularmente o nome do autor em órgãos de proteção creditícia. De 

plano, afasto a alegação de ocorrência de prescrição. O CDC prevê prazo 

prescricional de 5 (cinco) anos para que o consumidor ajuíze ação em 

razão de defeito no produto ou serviço. A negativação do nome do autor, 

quando indevida, à evidência, é de ser considerada defeito no serviço, 

devendo seguir, portanto, o prazo prescricional previsto no CDC. No que 

toca ao mérito propriamente dito, vejo que ação deve ser julgada 

parcialmente procedente apenas para declarar a inexistência do débito. De 

fato, conforme deflui da documentação acostada aos autos, a parte 

autora efetuou a quitação dos empréstimos que mantinha junto à 

requerida. Não obstante, a quitação se deu com alguns dias de atraso em 

relação à data de cálculo da liquidação, o que fez com que a requerida 

estornasse o valor e o devolvesse à conta corrente do requerente, 

passando a exigir-lhe o pagamento de todo o montante novamente, 

acrescido dos juros do período. Como o pagamento não foi efetuado, 

negativou o nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito. Tem-se 

como incontroverso, portanto, tanto o pagamento da dívida, como a 

negativação do nome do requerente. Ocorre, entretanto, que foi 

evidentemente equivocado o procedimento adotado pelo banco ao 

estornar o valor pago e exigir o adimplemento integral da dívida, incluindo o 

principal e os juros de mora. Ainda que a instituição financeira entendesse 

que a dívida total não estava adimplida em razão da quitação posterior à 

data do vencimento, competia a ela dar quitação ao montante pago e exigir 

do consumidor o pagamento do saldo restante. A atitude da demandada, 

além de tisnar a boa-fé objetiva, naturalmente causa danos ao consumidor 

já que a devolução de todo o montante faria incidir juros sobre toda a 

dívida, desconsiderando por completo o pagamento realizado. Por outro 

lado, há comprovação de que o autor de fato recebeu o crédito/estorno 

em sua conta corrente e não procedeu à devolução da quantia ao 

requerido, tendo, também, agido de modo contrário à boa-fé. Isso porque 

seria insensato pressupor que a instituição financeira devolveria todo o 

valor que acabara de ser adimplido e por ele não mais cobraria. Assim, 

compenso as culpas, deixando de reconhecer a existência de dano moral 

em favor do autor em razão da vulneração do conceito parcelar da boa fé 

objetiva consistente no duty to mitigate the loss, sendo de rigor 

reconhecer que o autor deveria ter diligenciado a fim de evitar o 

enriquecimento sem causa e evitar a causação de maiores prejuízos. Com 

efeito, não há dano moral a ser reparado vez que o autor contribuiu – com 

sua inércia - decisivamente para consumação da negativação de seu 

nome junto aos órgãos creditícios e ainda apropriou-se de valor 

pertencente ao banco. Assim, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido, extinguindo o feito nos termos do art. 487, I do CPC, para confirmar 

os efeitos da tutela antecipada e reconhecer a INEXISTÊNCIA DO DÉBITO 

discutido no presente feito. Sem custas e honorários sucumbenciais. 

Intimem-se. Nada sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. 

DIEGO HARTMANN Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010116-54.2015.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO HENRIQUE GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA LENZI OAB - MT0013287A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PANAMERICANO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

 

SENTENÇA Em análise dos autos, verifica-se que as partes transigiram, 

requerendo a homologação do acordo entabulado. Assim, HOMOLOGO 

por sentença o acordo avençado entre as partes, para que surta os 

jurídicos e legais efeitos. Desta forma, JULGO E DECLARO extinto o 

processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, b, do Código 

de Processo Civil. Sem custas. Transitada em julgada, nada mais sendo 

requerido, arquive-se o feito observando as formalidades legais. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000133-82.2017.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

LUCICLEIA DOS SANTOS SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT0012952A (ADVOGADO(A))

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0014232A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

Processo nº. 1000133-82.2017.811.0087 SENTENÇA Em análise dos 

autos, constata-se que o autor não compareceu à audiência de 

conciliação designada e não aportou aos autos justificativa, apesar de 

regularmente intimado. A dicção do artigo 51, inciso I da Lei 9.099/95 impõe 

a extinção do feito quando o autor deixa de comparecer a qualquer das 

audiências do processo, uma vez que o artigo 2º da respectiva lei, prima 

pela presença pessoal da parte a fim de que reste, inclusive, viabilizada 

em toda sua inteireza a possibilidade de conciliação ou transação. 

Outrossim, o artigo 9º, caput, da Lei dos Juizados exige o comparecimento 

pessoal da parte. Deste modo, ausente o autor, resta configurada sua 

desídia com seus respectivos ônus. Assim, extingo o feito sem julgamento 

de mérito, na forma do art. 485, III do CPC. Arquive-se. Intime-se. 

Cumpra-se.

Comarca de Guiratinga

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 54413 Nr: 97-79.2018.811.0036

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Francisco de Rezende, Antonia Camargo de 

Resende

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juvanildo Alves Gonçalves, Clemilda 

Gonçalves da Silva Alves
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Michel José Giraldes Portela - 

OAB:MT 10.081

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO FERREIRA DA 

SILVA - OAB:14924/O

 Autos n° 97-79.2018.811.0036 (54413)Execução de Título 

ExtrajudicialDecisão.Vistos etc.De início, REVOGO, parcialmente, a 

decisão de fl. 91, para EXCLUIR a empresa individual JUVANILDO ALVES 

GONÇALVES-ME da pesquisa e bloqueio de bens pelo Sistema 

BACENJUD, pois compulsando os autos, observa-se que a referida 

empresa não foi qualificada e indicada na petição inicial, de modo que ela 

não se encontra no polo passivo da presente demanda.Desse modo, 

DEFIRO PARCIALMENTE o pedido do EXEQUENTE de fls. 98/99, para 

isso:1) DETERMINO a penhora dos imóveis indicados, os quais estão 

registrados sob as matrículas nº 1.451, 7.980 e 8.553 do Cartório de 

Registro de Imóveis desta Comarca, todos eles de propriedade da parte 

executada. 1.1) Assim, LAVRE-SE o Termo de PENHORA E AVALIAÇÃO 

dos bens imóveis indicados e NOMEIO a parte executada como depositária 

dos bens imóveis. EXPEÇA-SE o necessário, devendo os exequentes 

quitar com o pagamento das diligências.1.2) No mesmo ato, INTIMEM-SE o 

executado e a cônjuge, caso seja casado, para que tenham ciência da 

penhora e da nomeação como depositário dos bens imóveis. Além disso, 

INTIME-SE a parte para que no prazo legal, caso queira, apresente 

impugnação nos autos, por meio de advogado (a).1.3) Após, afim de 

conferir segurança jurídica e publicidade ao ato, PROCEDA-SE ao registro 

das penhoras dos referidos bens imóveis no Cartório de Registro de 

Imóveis competente. 2) DETERMINO, ainda, a penhora dos semoventes 

registrados em nome dos executados junto ao INDEA/MT, conforme 

documentos de Saldo Atual de Exploração juntados às fls. 106/107.2.1) 

Nesse sentido, EXPEÇA-SE mandado de penhora e avaliação dos 

semoventes indicados pelos Exequentes (fls. 106/107), devendo a parte 

exequente indicar aos Oficiais de Justiça o exato local onde encontra-se 

os animais, bem como quitar com o pagamento das diligências. 2.2) 

NOMEIO, como depositários, os exequentes ANTONIA CAMARGO DE 

RESENDE e ANTONIO FRANCISCO DE REZENDE, autorizando, desde logo, 

a remoção dos animais para o local que os depositários entender 

pertinente.2.3) Na mesma oportunidade

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 38 Nr: 7-97.1983.811.0036

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Estado de Mato Grosso-BEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOMINGOS M. GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE COSTA SANTOS 

BORRALHO - OAB:3607, PROCURADOR DO ESTADO DE MT - OAB:rua 

seis, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

OAB:rua carlos

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 7-97.1983.811.0036

Código: 38

Execução Fiscal

Decisão.

Vistos.

INDEFIRO o pedido retro feito pela Fazenda Pública Estadual, pois 

compulsando os autos, nota-se que não há valores bloqueados na 

presente ação.

 Desta forma, REMETAM-SE os autos a parte autora, para que, no prazo 

de 05 (cinco) dias, manifeste-se nos autos requerendo o que entender de 

direito, sob pena de extinção do processo, sem resolução do mérito.

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 10 de Dezembro de 2018.

 Aroldo Jose Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 31378 Nr: 1224-62.2012.811.0036

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arthur Agustin da Silveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador do Estado de Mato 

Grosso - OAB:Av.Rubens Mendo, Romes Júlio Tomaz - 

Procurador do Estado de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Rodrigo de Souza 

Pinto - Defensor Público - OAB:19318/O

 Autos n° 1224-62.2012.811.0036

Código: 31378

Execução Fiscal

Sentença.

Vistos etc.

Trata-se de Execução Fiscal promovida pelo FAZENDA PÚBLICA 

ESTADUAL, devidamente qualificada, em face de ARTHUR AGUSTIN DA 

SILVEIRA, igualmente qualificados.

À Defensoria Pública às fls. 64/64 vº pugnou para que as referidas 

agências bancárias fossem oficiadas para informar a natureza das contas 

bancárias do Executado.

 À fl. 66 a parte exequente manifestou-se nos autos, requerendo a 

transferência do valor bloqueado na conta do executado para a conta da 

Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso.

Vieram os autos conclusos.

É o sucinto relatório. Fundamento e Decido.

Tendo em vista o extrato do BACENJUD de fls. 60/63, nota-se que foi 

bloqueado o valor total da presente ação.

Desta forma, é de reconhecer-se, assim, que o presente feito alcançou o 

seu objetivo, sendo de rigor a sua extinção, com resolução do mérito, uma 

vez que devidamente satisfeita à obrigação.

Além do mais, NEGO o pedido da Defensoria Pública de fls. 64/64 vº visto 

que, o seu direito foi precluído por não trazer os ofícios informando a 

natureza das contas bancárias do executado.

 Ante o exposto, JULGO EXTINTA a presente ação, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Novo Código de Processo 

Civil.

CONDENO o executado ao pagamento das custas processuais e 

honorários de sucumbência que fixo em 10% (dez por cento).

DETERMINO o levantamento de eventuais penhoras existentes, bem como 

desbloqueios de contas.

EXPEÇA-SE o respectivo alvará em favor do Estado de Mato Grosso, 

transferindo o respectivo valor bloqueado às fls. 60/63 para a conta 

bancária indicada pelo exequente à fl. 66.

Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE, com as baixas e 

anotações de estilo, independentemente de nova determinação.

P.I.C.

 Guiratinga/MT, 10 de Dezembro de 2018.

 Aroldo Jose Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 60339 Nr: 2420-57.2018.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jesuino José de Almeida, Lucas Dias 

Madureira, Fernanda dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônio Silveira Guimarães 

Júnior - OAB:15694, MARINA COSTA E CASTRO - OAB:22986/O, 

Thelma Aparecida Garcia Guimarães - OAB:3402-B

 Processo nº 2420-57.2018.811.0036

Código: 60339

Criminal

Despacho.

Vistos etc.

Recebo às Respostas à Acusação apresentadas pelos réus.

Inicialmente verifica-se que não estão presentes causas que possibilitam a 

absolvição sumária do acusado art. 397 do CPP.

Desta forma, DESIGNO audiência de instrução para o dia 13/02/2019, às 

15h30min (MT), para proceder à oitiva das testemunhas arroladas pelas 

partes, e após, o interrogatório do réu;

I-INTIMEM-SE as testemunhas arroladas pelas partes e REQUISITE-SE os 

Policias Militares e Civis arrolados como testemunhas;

II- As testemunhas deverão ser advertidas de que, deixando de 

comparecer sem motivo justificado, sujeitar-se-ão á conduta coercitiva, 

com auxilio de força policial, se necessário, sem prejuízo da aplicação de 

multa prevista no art.458 do CPP, bem como estará sujeito a processo 
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penal por crime de desobediência e ao pagamento de custas das 

diligências (art. 218 e 219, do Código de Processo Penal).

III- INTIME-SE os acusados, JESUINO JOSÉ DE ALMEIDA, LUCAS DIAS 

MADUREIRA e FERNANDA DOS SANTOS, para que compareçam à 

audiência ora designada;

 Ciência ao Ministério Público e à Defesa do acusado.

 Cumpra-se. Intime-se.

 Às providências.

 Guiratinga/MT, 10/12/2018.

 Aroldo Jose Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 44686 Nr: 1980-32.2016.811.0036

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LCPdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EFS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Frederico 

Lopes-Defensor Público - OAB:Mat.100552/DP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rogério Alves Arcoverde - 

OAB:6761/MT

 PROCESSO/CÓD. Nº 44686

 Decisão.

Vistos etc.

DEFIRO o pedido de Ref: 110 da Defensoria Pública.

INTIME-SE PESSOALMENTE a representante legal do exequente para que, 

no prazo de 10 (dez) dias, compareça ao Núcleo da Defensoria Pública 

desta Comarca ou apresente seu atual número de telefone e informe se o 

Executado efetuou o pagamento da pensão alimentícia referente ao mês 

de novembro de 2018 ou se há algum débito em atraso, sob pena de 

extinção do processo.

Após, CERTIFICA-SE a serventia e VOLTEM os autos conclusos.

Cumpra-se.

Guiratinga/MT, 10 de Dezembro de 2018.

 Aroldo Jose Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 510 Nr: 27-34.1996.811.0036

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilson Duarte da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eliane Bertuol Duarte - 

OAB:13747/MT, Rogério Alves Arcoverde - OAB:6761/MT

 Considerando o levantamento por parte do exequente dos valores 

bloqueados. INTIMAR a parte autora através de seu advogado, para que 

no prazo de quinze (15) dias, apresente calculos atualizados do montante 

remanescente a ser executado, bem como, de todos os termos do 

despacho de fls, 354

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34999 Nr: 1362-58.2014.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Enilson Lopes dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHRISTIANO CESAR DA SILVA - 

OAB:14688-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Otávio Trovo Marques 

de Souza - OAB:, Procurador do Estado de Mato Grosso - 

OAB:Av.Rubens Mendo

 Impulsionamento por Certidão

 Certifico que conforme em cumprimento ao Provimento 56/2007 CGJ, 

encaminhado estes autos ao setor de expedição, para intimar as partes 

sobre o retorno dos autos a fim de que se manifestem no prazo de 15 

(quinze) dias, vez que o acordão transitou em julgado dia 29/11/2018, na 

forma da certidão de ref. 72 Decorrido o prazo os autos serão arquivado, 

nos termos do item 5.16.22 da C.N.G.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 48628 Nr: 1400-65.2017.811.0036

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Rodrigues dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Luiz Viola

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiane Cruz dos Santos 

Mello - OAB:17682-MT, Rafael Henrique Cruz dos Santos - 

OAB:22466/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Iran da Cunha Gomes da 

Silva - OAB:21.336/O, Poliana Carvalho Viola - OAB:22794-MT

 Impulsionamento por Certidão

 Certifico que conforme em cumprimento ao Provimento 56/2007 CGJ, 

encaminhado estes autos ao setor de expedição, para intimar as partes 

sobre o retorno dos autos a fim de que se manifestem no prazo de 15 

(quinze) dias, vez que o acordão transitou em julgado dia 08/11/2018, na 

forma da certidão de ref.87 Decorrido o prazo os autos serão arquivado, 

nos termos do item 5.16.22 da C.N.G.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 33566 Nr: 570-07.2014.811.0036

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: EPM, DPdMM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Frederico 

Lopes-Defensor Público - OAB:Mat.100552/DP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciana Gulart Soares - 

OAB:6.008-MT

 Autos n° 570-07.2014.811.0036 (33566)

Execução de Alimentos

Decisão.

Vistos etc.

Compulsando os autos, constatei que não foi decretada a prisão civil do 

executado.

Contudo, dando prosseguimento ao feito, considerando que o Executado 

ELTON ARAÚJO MARQUES foi devidamente citado por edital e não efetuou 

o pagamento das parcelas vencidas da pensão alimentícia executada, nem 

comprovou documentalmente a impossibilidade de fazê-lo, imperioso a 

decretação da prisão civil do executado ELTON ARAÚJO MARQUES 

qualificado nos autos, por 03 (três) meses, nos termos da decisão de fls. 

17.

Decido.

Diante do exposto, com base na autorização legislativa prevista no art. 

528, caput e §3º do Novo Código de Processo Civil:

1) Primeiramente, REMETAM-SE, com urgência, os autos para a 

CONTADORIA para atualização do débito alimentar que deverá ser pago 

pelo executado.

2) DECRETO a PRISÃO CIVIL do executado ELTON ARAÚJO MARQUES, 

qualificado nos autos, por 03 (três) meses.

EXPEÇA-SE o respectivo mandado de prisão. Após, caso necessário, 

ENCAMINHE-SE o referido mandado à Delegacia de Capturas e a outros 

órgãos de praxe, registrando-o no banco de dados do CNJ, Banco 

Nacional de Mandados de Prisão (BNMP).

3) Por fim, EM CASO DE PRONTO PAGAMENTO correspondente as 03 

(três) prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se 

vencerem no curso do processo (art. 528, §7º do Novo CPC), 

RECOLHA-SE o mandado de prisão ou expeça-se o alvará de soltura, 

conforme o caso.

4) Por fim, DETERMINO o protesto em Cartório do presente débito alimentar, 

título judicial, aplicando-se, no que couber, o disposto no art. 517 do Novo 

CPC.

OFICIE-SE o respectivo Cartório de Protesto.

5) Por fim, NOTIFIQUEM-SE o Ministério Público e a Defensoria Pública.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Guiratinga/MT, 10 de Dezembro de 2018.

Aroldo Jose Zonta Burgarelli
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Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 15286 Nr: 28-28.2010.811.0036

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Éspólio de Jerônimo Naves de Oliveira, Jerônimo Naves 

de Oliveira Júnior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Suenne Oliveira de Souza 

Borges - OAB:7135/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amanda Carina Uehara Paula 

de Lara - OAB:OAB/MT 21.387-B, Cinara Campos Carneiro - 

OAB:8.521, Dariel Elias de Souza - OAB:OAB/MT 11.945-B, Deivison 

Vinicius Kunkel Lopes De Souza - OAB:OAB/MT 14.690, Fábio Luis 

Nascimento dos Santos da Mota - OAB:OAB/BA 19.615, João Batista 

Ferreira - OAB:10962-B/MT, Juliano Martim Rocha - OAB:OAB/SP 

253.333, Louise Rainer Pereira Gionédis - OAB:MT 16.691-A, 

NELSON FEITOSA JUNIOR - OAB:8656, NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:128341, Romeu de Aquino Nunes - OAB:3770, 

WILLIAM JOSÉ DE ARAÚJO - OAB:3.928

 Intimar as partes e assistentes técnicos através de seus advogados, 

acerca das informações de fls, 246/247, prestadas pelo Perito nomeado, 

onde indica o dia 11 de Fevereiro de 2019 às 14:00horas, no endereço 

Av. Rubens de Mendonça nº 1.856, Edificio Office Tower, sala 1403 - 14ª 

andar, bairro Bosque da Saúde, CEP: 78.050-000, para o ato normativo de 

instalação da pericia, maiores detalhes na petição de fls, 246/247.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 206 Nr: 20-18.1991.811.0036

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANATALÍCIO ALVES MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE MANOEL MARTINS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elemar Elio Perinazzo - 

OAB:8780-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIO RAFAEL DE JESUS 

COSTA NASSER - OAB:16905/O

 Considerando o pedido de desarquivamento dos autos as fls, 87/88, com 

finalidade de extração de cópias. INTIMO o subscritor da petição de fls, 

87/88, Dr. FLAVIO RAFAEL DE JESUS COSTA NASSER, OAB/MT 16.905, 

que os autos permanecerão em secretaria pelo prazo de dez (10) dias, 

afim de que Vossa Excelência possa ter acesso. Decorrido o prazo, os 

autos retornarão ao arquivo definitivo independentemente de nova 

intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 15407 Nr: 151-26.2010.811.0036

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Daltron Edson dos Santos Damian

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Narciso Cesar Francisco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daltro Edson dos Santos 

Damian - OAB:3615-N

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco Silva - 

OAB:75346/SP

 Considerando a petição do autor através de seu advogado de fls, 420, 

onde alega que restou confusa as providências a serem tomadas por 

força do impulsionamento de fls, 417. Cumpre-me informar, que aquele 

preparo de fls, 397/399, efetivado pelo requerido, foram para a Carta 

Precatória com finalidade de inquerir as testemunhas do requerido. Quanto 

ao impulsionamento de fls,417 é direcionado ao autor, para expedir NOVA 

CARTA PRECATÓRIA no endereço da testemunha BONIFÁCIO, INDICADO 

PELO PROPRIO AUTOR AS FLS, 416, onde noticia que a testemunha 

retornou a cidade de Rondonópolis/MT. DESTACA-SE que a Carta 

Precatória anterior distribuida sob nº 3495-70.2017.811.0003, cód. 

860996, no Juizo da Terceira Vara Civel com a mesma finalidade foi 

devolvida e não alcançou sua finalidade, conforme Termo de audiência 

juntado as fls, 411, onde o advogado do autor também se fez presente. 

Portanto não há confusão, nova Carta Precatória só será expedida com 

finalidade de inquerir a testemunha BONIFACIO no endereço fornecido 

pelo autor com a comprovação do recolhimento do preparo e demais 

despesas de distribuição. Era o que tinha a informar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 32858 Nr: 12-35.2014.811.0036

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria das Graças Morais de Mesquita

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Keyla Goulart Teixeira Acuña - 

OAB:14.818-MT, Suenne Oliveira de Souza Borges - OAB:7135/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador da Fazenda 

Pública Estadual de MT - OAB:

 Intimar a parte autora para que na forma do despacho de fls, 271, 

manifeste acerca dos documentos juntados aos autos as fls, 274365 e 

366/377, no prazo de dez (10) dias, requerendo o que de direito, sob pena 

de extinção

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 32844 Nr: 1357-70.2013.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Keyla Goulart Teixeira Acuña - 

OAB:14.818-MT, Suenne Oliveira de Souza Borges - OAB:7135/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador da Fazenda 

Pública Estadual de MT - OAB:

 Impulsionamento por Certidão

 Certifico que conforme em cumprimento ao Provimento 56/2007 CGJ, 

encaminhado estes autos ao setor de expedição, para intimar as partes 

sobre o retorno dos autos a fim de que se manifestem no prazo de 15 

(quinze) dias, vez que o acordão transitou em julgado dia 05/11/2018, na 

forma da certidão de fls, 278 Decorrido o prazo os autos serão arquivado, 

nos termos do item 5.16.22 da C.N.G

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 14071 Nr: 134-24.2009.811.0036

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Indiária Vilela Castro, José Barbosa Vilela

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE AQUINO DOS 

SANTOS - OAB:23911/O, Diego Tobias Damian - OAB:10.257-MT, 

MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO - OAB:8798, Ricardo Batista 

Damásio - OAB:7222 B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o assistente MARELO RUARO através de seu advogado para que 

tome conhecimento da juntada do laudo de avaliação de fls, 243, para que 

manifeste no prazo de cinco (05) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51223 Nr: 2590-63.2017.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geny Delguingaro Miranda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Denise Rodeguer - 

OAB:291039/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO DE SOUSA - 

OAB:11319

 Certidão
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CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo a parte autora acerca da implantação do 

benefício, conforme Ofício de Ref. 51.

Guiratinga - MT, 11 de dezembro de 2018.

Analista Judicial

Comarca de Itaúba

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 73197 Nr: 774-65.2014.811.0096

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ROSA CONCEIÇÃO SILVA, DDSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO LEME ANTONIO - 

OAB:12613

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, item 7.2.2 (CNGC/MT, item 

6.16.7.3), impulsiono estes autos ao setor de Expedição de Matéria de 

Imprensa, com a finalidade de intimar o(s) advogado(s) da Parte 

Exequente, via DJE, para apresentar o demonstrativo discriminado e 

atualizado do crédito, nos termos da r. decisão, parcialmente, adiante 

transcrita: (...) “3 – Havendo a realização da decisão pela Autarquia 

demandada, tendo em vista o teor da petição de ref. 54, desde já 

DETERMINO que nos termos do Artigo 524 do CPC, deverá a parte 

exequente ser INTIMADA, para no prazo legal, apresentar o demonstrativo 

discriminado e atualizado do crédito.”

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 73116 Nr: 746-97.2014.811.0096

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KAYO MAURITY SOUZA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAQUIM JOSÉ DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - OAB:18395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Fraga Costa - 

OAB:12297-A/MT

 CERTIDÃO Nos termos do artigo 7º, do Provimento nº 12/2017-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte REQUEREBNTE e REQUERIDA, através de 

seus advogados, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o 

recolhimento das custas processuais no importe de R$ 535,15 (quinhentos 

e trinta e cinco reais e quinze centavos) a que foram condenados nos 

termos da r. sentença, sendo que cada parte arcará com 50% do valor 

acima, sob pena de que o não recolhimento das custas processuais e/ou 

taxas judiciárias implicará na restrição dos nomes e CPF das partes 

requerente e requerida junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, 

conforme disposto no art. 612, § 5º da CNGC/TJMT. Este Valor deverá ser 

de forma separada, sendo 50% de R$ 399,12 (trezentos e noventa e nove 

reais e doze centavos) que totaliza R$ 199,56 de Custas, para 

recolhimento da guia de custas e R$ 136,03 (cento e trinta e seis reais e 

três centavos) que totaliza R$ 68,02 de Taxa, para fins da guia de taxa. 

Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE” – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item 

(Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o 

número único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir 

o valor e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai 

gerar um Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga) na Central de Arrecadação e Arquivamento do 

Fórum de Itaúba-MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 73452 Nr: 964-28.2014.811.0096

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DO SOCORRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aline Soraia Wasilewski 

Ormond - OAB:17496/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Guedes Carrara - 

OAB:OAB/MT 14.865, Lucimar Cristina Gimenez - OAB:

 Nos termos do artigo 7º, do Provimento nº 12/2017-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA à parte REQUERIDA, através de seu advogado, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no importe de R$ 586,06( quinhentos e oitenta e seis reais e 

seis centavos), a que foi condenado nos termos da r. sentença sob pena 

de que o não recolhimento das custas processuais e/ou taxas judiciárias 

implicará na restrição do nome e CPF da parte requerida junto à dívida 

ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no art. 612, § 5º da 

CNGC/TJMP. Este Valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 413,40 

(quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), para recolhimento da 

guia de custas e R$ 172,66 (cento e setenta e dois reais e sessenta e 

seis centavos), para fins da guia de taxa. Fica cientificado de que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE” – 

PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes), preencher os campos com o número único do processo, 

o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa 

e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) na Central 

de Arrecadação e Arquivamento do Fórum de Itaúba-MT.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 44679 Nr: 305-29.2008.811.0096

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. V. G. MOVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávia Beatriz Corrêa da Costa 

de S. Soares - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andrei César Dominguez - 

OAB:8094/MT

 Processo nº 305-29.2008.811.0096 (Código 44679)

Exequente: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

Executado: L. V. G. Móveis e Eletrodomésticos Ltda

Vistos.

Considerando o retorno dos autos do egrégio Tribunal de Justiça, 

devidamente certificado o trânsito em julgado do acórdão às fls.165, e 

tendo em vista que a sentença prolatada às fls. 139 foi mantida incólume, 

cumpra-se integralmente as determinações lançadas no ato sentencial.

Cumprida as formalidades supramencionadas, ARQUIVEM-SE os autos 

com as anotações e baixas de estilo.

Às providências.

Itaúba, 06 de dezembro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 70710 Nr: 964-96.2012.811.0096

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA SANTA HELENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMÍLIO DO SANTO MORELATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Henrique Ferreira Pinho 

- OAB:19.182-A - MT, Rondinelli Roberto da Cosa Urias - OAB:8.016 - 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 964-96.2012.811.0096 (Código 70710)

Autor: Município de Nova Santa Helena

Réu: Emílio dos Santos Morelato

Vistos.

RETIFICO o erro material constante da decisão de fls. 66, para constar o 

nome do executado Emílio dos Santos Morelato – CPF nº 467.667.909-20, 

ao invés de Marli Luzatto.

Cumpra-se nos demais termos expedindo o necessário.

Itaúba, 28 de novembro de 2018.
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Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 47641 Nr: 613-60.2011.811.0096

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO HELLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Plens - OAB:5603/MT, 

Thâmera Beatriz Plens - OAB:MT 20.482-O

 Autos nº 613-60.2011.811.0096 (Código 47641)

Exequente: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

Executado: Bruno Heller

Vistos.

Intimem-se as parte sobre o retorno dos autos à origem.

Outrossim, tendo em vista que o recurso interposto foi provido, intime-se a 

parte exequente para requerer o que entender de direito.

Expeça-se o necessário.

Às providências.

Itaúba, 14 de novembro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 70371 Nr: 633-17.2012.811.0096

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MVMT, MDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Guedes Carrara - 

OAB:OAB/MT 14.865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Fraga Costa - 

OAB:12297-A/MT

 Autos n° 633-17.2012.811.0096 (Código 70371)

Requerente: Monalisa de Morais

Requerido: Mario Domingos Tauffer

Vistos.

Em tempo, ante a nomeação do douto causídico (fls.10), arbitro honorários 

advocatícios ao causídico nomeado, no valor equivalente a 02 URH, em 

conformidade com a tabela da Ordem dos Advogados do Brasil (Res. 

096/2007-OAB/MT), nos termos do Provimento nº. 09/2007-CGJ.

 Às providências, expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

Itaúba, 14 de novembro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000090-84.2018.8.11.0096

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEUMA TEREZINHA PORPORATTI CIELO OAB - MT0003508A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HOEPERS RECUPERADORA DE CREDITO S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ITAÚBA DECISÃO Processo: 

1000090-84.2018.8.11.0096. REQUERENTE: MARCOS ANTONIO DE 

SOUZA REQUERIDO: HOEPERS RECUPERADORA DE CREDITO S/A Vistos. 

Cuida-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais, 

movida por Marcos Antonio de Souza em desfavor de Hoepers 

Recuperadora de Credito S/A. Aduz o reclamante, que realizou consulta 

do seu CPF junto ao SCPC, SPC/SERASA nos dias 09/02/2018 e 

15/02/2018, ocasião em que descobriu que seu nome constava no rol de 

inadimplentes, tendo a empresa reclamada inserido indevidamente o seu 

nome no rol dos maus pagadores, em razão de uma dívida do contrato nº 

C2720008918987, vencimento em 08/07/2013, no valor de R$ 3.135,70 

(três mil, cento e trinta e cinco reais e setenta centavos). Afirma nunca ter 

contratado com a parte requerida, restando o inadimplemento do montante 

de R$ 3.135,70 (três mil, cento e trinta e cinco reais e setenta centavos), 

totalmente indevido. É o relatório. Decido. O art. 300 do NCPC prevê que “A 

tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo.” Complementando o preceptivo temo o art. 303 

também do novo código, segundo o qual “Nos casos em que a urgência 

for contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se 

ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela 

final, com a exposição da lide, o direito que se buscar realizar e do perigo 

de dano ou do risco ao resultado útil do processo”. Para que se antecipem 

os efeitos da tutela é extremamente necessário que esteja escoimado de 

dúvidas o pedido mediato – presentes a probabilidade do direito e o perigo 

de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Analisando os autos em 

cognição sumária, verifico que neste momento estão presentes os 

requisitos para a concessão da tutela antecipada. No caso em comento o 

ônus da prova cabe ao fornecedor, pois exigir do consumidor a prova 

negativa do fato é absolutamente impossível, pois configuraria a chamada 

prova diabólica repudiada pela doutrina, entendimento este compartilhado 

pelo e. STJ, in verbis: DUPLICATA – PROTESTO – EXISTÊNCIA DE 

RELAÇÃO JURÍDICA SUBJACENTE AO TÍTULO – ÔNUS DA PROVA – 

"Processual civil. Recurso especial. Protesto de duplicata. Existência de 

relação jurídica subjacente ao título. Ônus da prova. Prova negativa. 

Impossibilidade material. I – Tratando-se de alegação de inexistência de 

relação jurídica ensejadora da emissão do título protestado, impossível 

impor-se o ônus de prová-la ao autor, sob pena de determinar-se prova 

negativa, mesmo porque basta ao réu, que protestou referida cártula, no 

caso duplicata, demonstrar que sua emissão funda-se em efetiva entrega 

de mercadoria ou serviços, cuja prova é perfeitamente viável. 

Precedentes. II – Recurso especial conhecido e provido." (STJ – REsp 

763.033 – (2005/0106511-3) – 4ª T. – Rel. Min. Aldir Passarinho Junior – 

DJe 22.06.2010).Grifou-se. Sendo assim, entendo que estão presentes os 

requisitos necessários para o deferimento da liminar vindicada, pois não 

há como exigir do reclamante a prova de fato negativo. Outrossim, suas 

alegações são absolutamente verossímeis, pois de todo o arrazoado, bem 

como das provas colacionadas, decorre a consequência lógica de que o 

consumidor foi obstado em seus mais elementares direitos. A 

probabilidade do direito está cabalmente comprovada pelos documentos 

anexados aos autos, demonstrando a existência da inscrição restritiva, 

conforme denota o documento incluso (ID. 13340486) apesar da ventilada 

inexistência de relação jurídica, bem como diante da própria judicialização 

do débito, com indicativos robustos de inclusão sem causa legítima. O 

perigo de dano reside no fato de que incontestável que a inscrição 

restritiva inviabilizará qualquer atividade comercial do reclamante, bem 

como, o acesso ao crédito, configurando uma situação objetiva que indica, 

no mínimo, a dificuldade da reparação ao final da lide. Ademais, havendo 

discussão aberta em Juízo quanto à efetiva existência da obrigação 

pecuniária, torna-se ilegítima a anotação restritiva. Ante o exposto, defiro 

o pedido de tutela antecipada, ordenando que o requerido efetue a 

imediata suspensão da inscrição restritiva em nome do autor, 

especificamente em relação aos débitos discutidos nestes autos referente 

ao contrato C2720008918987, vencido em 08/07/2013, até o julgamento 

final da lide. Defiro o pedido de inversão do ônus da prova, nos termos do 

art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, pois presente a 

verossimilhança das alegações, bem como caracterizada a 

hipossuficiência informacional da consumidora. REDESIGNO a audiência 

de conciliação designada automaticamente para o dia 15/03/2018, às 

13h00min. CITE-SE E INTIME-SE a parte reclamada para comparecer ao ato 

processual, com cópia do pedido inicial, consignando a advertência de 

que, não comparecendo, considerar-se-ão verdadeiras as alegações 

iniciais e será proferido julgamento de plano (art.18, §1º, Lei nº 9.099/95). 

INTIME-SE A PARTE REQUERENTE para comparecer à audiência, 

advertindo-a de que a ausência injustificada redundará na extinção do 

processo sem julgamento de mérito, na forma do artigo 51, I, da Lei nº 

9.099/95. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ITAÚBA, 11 de dezembro 

de 2018. Jean Paulo Leão Rufino Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1000091-69.2018.8.11.0096

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEUMA TEREZINHA PORPORATTI CIELO OAB - MT0003508A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Autos nº: 1000091-69.2018.8.11.0000 Parte reclamante: Marcos Antonio 

de Souza. Parte reclamada: Havan Lojas de Departamentos Ltda Vistos. 

Cuida-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais, 

movida por Marcos Antonio de Souza em desfavor de Havan Lojas de 

Departamentos Ltda. Aduz o reclamante, que realizou consulta do seu CPF 

junto ao SCPC, SPC/SERASA nos dias 09/02/2018 e 15/02/2018, ocasião 

em que descobriu que seu nome constava no rol de inadimplentes, tendo a 

empresa reclamada inserido indevidamente o seu nome no rol dos maus 

pagadores, em razão de uma dívida do contrato nº 3019326-001582, 

vencimento em 13/07/2013, no valor de R$ 100,00 (cem reais). Afirma 

nunca ter contratado com a parte requerida, restando o inadimplemento do 

montante de R$ 100,00 (cem reais), totalmente indevido. É o relatório. 

Decido. O art. 300 do NCPC prevê que “A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” 

Complementando o preceptivo temo o art. 303 também do novo código, 

segundo o qual “Nos casos em que a urgência for contemporânea à 

propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da 

tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição 

da lide, o direito que se buscar realizar e do perigo de dano ou do risco ao 

resultado útil do processo”. Para que se antecipem os efeitos da tutela é 

extremamente necessário que esteja escoimado de dúvidas o pedido 

mediato – presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo. Analisando os autos em cognição 

sumária, verifico que neste momento estão presentes os requisitos para a 

concessão da tutela antecipada. No caso em comento o ônus da prova 

cabe ao fornecedor, pois exigir do consumidor a prova negativa do fato é 

absolutamente impossível, pois configuraria a chamada prova diabólica 

repudiada pela doutrina, entendimento este compartilhado pelo e. STJ, in 

verbis: DUPLICATA – PROTESTO – EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA 

SUBJACENTE AO TÍTULO – ÔNUS DA PROVA – "Processual civil. Recurso 

especial. Protesto de duplicata. Existência de relação jurídica subjacente 

ao título. Ônus da prova. Prova negativa. Impossibilidade material. I – 

Tratando-se de alegação de inexistência de relação jurídica ensejadora da 

emissão do título protestado, impossível impor-se o ônus de prová-la ao 

autor, sob pena de determinar-se prova negativa, mesmo porque basta ao 

réu, que protestou referida cártula, no caso duplicata, demonstrar que sua 

emissão funda-se em efetiva entrega de mercadoria ou serviços, cuja 

prova é perfeitamente viável. Precedentes. II – Recurso especial 

conhecido e provido." (STJ – REsp 763.033 – (2005/0106511-3) – 4ª T. – 

Rel. Min. Aldir Passarinho Junior – DJe 22.06.2010).Grifou-se. Sendo 

assim, entendo que estão presentes os requisitos necessários para o 

deferimento da liminar vindicada, pois não há como exigir do reclamante a 

prova de fato negativo. Outrossim, suas alegações são absolutamente 

verossímeis, pois de todo o arrazoado, bem como das provas 

colacionadas, decorre a consequência lógica de que o consumidor foi 

obstado em seus mais elementares direitos. A probabilidade do direito está 

cabalmente comprovada pelos documentos anexados aos autos, 

demonstrando a existência da inscrição restritiva, conforme denota o 

documento incluso (ID. 13342473) apesar da ventilada inexistência de 

relação jurídica, bem como diante da própria judicialização do débito, com 

indicativos robustos de inclusão sem causa legítima. O perigo de dano 

reside no fato de que incontestável que a inscrição restritiva inviabilizará 

qualquer atividade comercial do reclamante, bem como, o acesso ao 

crédito, configurando uma situação objetiva que indica, no mínimo, a 

dificuldade da reparação ao final da lide. Ademais, havendo discussão 

aberta em Juízo quanto à efetiva existência da obrigação pecuniária, 

torna-se ilegítima a anotação restritiva. Ante o exposto, defiro o pedido de 

tutela antecipada, ordenando que o requerido efetue a imediata suspensão 

da inscrição restritiva em nome do autor, especificamente em relação aos 

débitos discutidos nestes autos referente ao contrato C3019326-001582, 

vencido em 13/07/2013, até o julgamento final da lide. Defiro o pedido de 

inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do Código de 

Defesa do Consumidor, pois presente a verossimilhança das alegações, 

bem como caracterizada a hipossuficiência informacional da consumidora. 

REDESIGNO a audiência de conciliação designada automaticamente para o 

dia 15/03/2018, às 13h20min. CITE-SE E INTIME-SE a parte reclamada para 

comparecer ao ato processual, com cópia do pedido inicial, consignando a 

advertência de que, não comparecendo, considerar-se-ão verdadeiras as 

alegações iniciais e será proferido julgamento de plano (art.18, §1º, Lei nº 

9.099/95). INTIME-SE A PARTE REQUERENTE para comparecer à 

audiência, advertindo-a de que a ausência injustificada redundará na 

extinção do processo sem julgamento de mérito, na forma do artigo 51, I, 

da Lei nº 9.099/95. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Itaúba, 11 de 

dezembro de 2018. Jean Paulo Leão Rufino Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000092-54.2018.8.11.0096

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEUMA TEREZINHA PORPORATTI CIELO OAB - MT0003508A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Autos nº: 1000092-54.2018.8.11.0096 Parte reclamante: Marcos Antonio 

de Souza. Parte reclamada: Empresa Gestora de Ativos S.A - Emgea 

Vistos. Cuida-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c danos 

morais, movida por Marcos Antonio de Souza em desfavor de Empresa 

Gestora de Ativos S.A - Emgea. Aduz o reclamante, que realizou consulta 

do seu CPF junto ao SCPC, SPC/SERASA nos dias 09/02/2018 e 

15/02/2018, ocasião em que descobriu que seu nome constava no rol de 

inadimplentes, tendo a empresa reclamada inserido indevidamente o seu 

nome no rol dos maus pagadores, em razão de uma dívida do contrato nº 

01140389400000781549, vencimento em 30/07/2013, no valor de R$ 

318,14 (trezentos e dezoito reais e quatorze centavos). Afirma nunca ter 

contratado com a parte requerida, restando o inadimplemento do montante 

de R$ 318,14 (trezentos e dezoito reais e quatorze centavos), totalmente 

indevido. É o relatório. Decido. O art. 300 do NCPC prevê que “A tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo.” Complementando o preceptivo temo o art. 303 também do novo 

código, segundo o qual “Nos casos em que a urgência for contemporânea 

à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da 

tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição 

da lide, o direito que se buscar realizar e do perigo de dano ou do risco ao 

resultado útil do processo”. Para que se antecipem os efeitos da tutela é 

extremamente necessário que esteja escoimado de dúvidas o pedido 

mediato – presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo. Analisando os autos em cognição 

sumária, verifico que neste momento estão presentes os requisitos para a 

concessão da tutela antecipada. No caso em comento o ônus da prova 

cabe ao fornecedor, pois exigir do consumidor a prova negativa do fato é 

absolutamente impossível, pois configuraria a chamada prova diabólica 

repudiada pela doutrina, entendimento este compartilhado pelo e. STJ, in 

verbis: DUPLICATA – PROTESTO – EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA 

SUBJACENTE AO TÍTULO – ÔNUS DA PROVA – "Processual civil. Recurso 

especial. Protesto de duplicata. Existência de relação jurídica subjacente 

ao título. Ônus da prova. Prova negativa. Impossibilidade material. I – 

Tratando-se de alegação de inexistência de relação jurídica ensejadora da 

emissão do título protestado, impossível impor-se o ônus de prová-la ao 

autor, sob pena de determinar-se prova negativa, mesmo porque basta ao 

réu, que protestou referida cártula, no caso duplicata, demonstrar que sua 

emissão funda-se em efetiva entrega de mercadoria ou serviços, cuja 

prova é perfeitamente viável. Precedentes. II – Recurso especial 

conhecido e provido." (STJ – REsp 763.033 – (2005/0106511-3) – 4ª T. – 

Rel. Min. Aldir Passarinho Junior – DJe 22.06.2010).Grifou-se. Sendo 

assim, entendo que estão presentes os requisitos necessários para o 

deferimento da liminar vindicada, pois não há como exigir do reclamante a 

prova de fato negativo. Outrossim, suas alegações são absolutamente 

verossímeis, pois de todo o arrazoado, bem como das provas 
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colacionadas, decorre a consequência lógica de que o consumidor foi 

obstado em seus mais elementares direitos. A probabilidade do direito está 

cabalmente comprovada pelos documentos anexados aos autos, 

demonstrando a existência da inscrição restritiva, conforme denota o 

documento incluso (ID. 13343614) apesar da ventilada inexistência de 

relação jurídica, bem como diante da própria judicialização do débito, com 

indicativos robustos de inclusão sem causa legítima. O perigo de dano 

reside no fato de que incontestável que a inscrição restritiva inviabilizará 

qualquer atividade comercial do reclamante, bem como, o acesso ao 

crédito, configurando uma situação objetiva que indica, no mínimo, a 

dificuldade da reparação ao final da lide. Ademais, havendo discussão 

aberta em Juízo quanto à efetiva existência da obrigação pecuniária, 

torna-se ilegítima a anotação restritiva. Ante o exposto, defiro o pedido de 

tutela antecipada, ordenando que o requerido efetue a imediata suspensão 

da inscrição restritiva em nome do autor, especificamente em relação aos 

débitos discut idos nestes autos referente ao contrato 

01140389400000781549, vencido em 30/07/2013, até o julgamento final da 

lide. Defiro o pedido de inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, 

VIII, do Código de Defesa do Consumidor, pois presente a verossimilhança 

das alegações, bem como caracterizada a hipossuficiência informacional 

da consumidora. REDESIGNO a audiência de conciliação designada 

automaticamente para o dia 15/03/2018, às 13h40min. CITE-SE E INTIME-SE 

a parte reclamada para comparecer ao ato processual, com cópia do 

pedido inicial, consignando a advertência de que, não comparecendo, 

considerar-se-ão verdadeiras as alegações iniciais e será proferido 

julgamento de plano (art.18, §1º, Lei nº 9.099/95). INTIME-SE A PARTE 

REQUERENTE para comparecer à audiência, advertindo-a de que a 

ausência injustificada redundará na extinção do processo sem julgamento 

de mérito, na forma do artigo 51, I, da Lei nº 9.099/95. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. Itaúba, 11 de dezembro de 2018. Jean Paulo 

Leão Rufino Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000093-39.2018.8.11.0096

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEUMA TEREZINHA PORPORATTI CIELO OAB - MT0003508A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Autos nº: 1000093-39.2018.8.11.0096 Parte reclamante: Marcos Antonio 

de Souza Parte reclamada: Tim Celular S.A Vistos. Cuida-se de ação 

declaratória de inexistência de débito c/c danos morais, movida por 

Marcos Antonio de Souza em desfavor de Tim Celular S.A. Aduz o 

reclamante, que realizou consulta do seu CPF junto ao SCPC, 

SPC/SERASA nos dias 09/02/2018 e 15/02/2018, ocasião em que 

descobriu que seu nome constava no rol de inadimplentes, tendo a 

empresa reclamada inserido indevidamente o seu nome no rol dos maus 

pagadores, em razão de uma dívida do contrato nº GSM0260776909901, 

vencimento em 25/05/2013, no valor de R$ 173,26 (cento e setenta e três 

reais e vinte e seis centavos). Afirma nunca ter contratado com a parte 

requerida, restando o inadimplemento do montante de R$ 318,14 

(trezentos e dezoito reais e quatorze centavos), totalmente indevido. É o 

relatório. Decido. O art. 300 do NCPC prevê que “A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” 

Complementando o preceptivo temo o art. 303 também do novo código, 

segundo o qual “Nos casos em que a urgência for contemporânea à 

propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da 

tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição 

da lide, o direito que se buscar realizar e do perigo de dano ou do risco ao 

resultado útil do processo”. Para que se antecipem os efeitos da tutela é 

extremamente necessário que esteja escoimado de dúvidas o pedido 

mediato – presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo. Analisando os autos em cognição 

sumária, verifico que neste momento estão presentes os requisitos para a 

concessão da tutela antecipada. No caso em comento o ônus da prova 

cabe ao fornecedor, pois exigir do consumidor a prova negativa do fato é 

absolutamente impossível, pois configuraria a chamada prova diabólica 

repudiada pela doutrina, entendimento este compartilhado pelo e. STJ, in 

verbis: DUPLICATA – PROTESTO – EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA 

SUBJACENTE AO TÍTULO – ÔNUS DA PROVA – "Processual civil. Recurso 

especial. Protesto de duplicata. Existência de relação jurídica subjacente 

ao título. Ônus da prova. Prova negativa. Impossibilidade material. I – 

Tratando-se de alegação de inexistência de relação jurídica ensejadora da 

emissão do título protestado, impossível impor-se o ônus de prová-la ao 

autor, sob pena de determinar-se prova negativa, mesmo porque basta ao 

réu, que protestou referida cártula, no caso duplicata, demonstrar que sua 

emissão funda-se em efetiva entrega de mercadoria ou serviços, cuja 

prova é perfeitamente viável. Precedentes. II – Recurso especial 

conhecido e provido." (STJ – REsp 763.033 – (2005/0106511-3) – 4ª T. – 

Rel. Min. Aldir Passarinho Junior – DJe 22.06.2010).Grifou-se. Sendo 

assim, entendo que estão presentes os requisitos necessários para o 

deferimento da liminar vindicada, pois não há como exigir do reclamante a 

prova de fato negativo. Outrossim, suas alegações são absolutamente 

verossímeis, pois de todo o arrazoado, bem como das provas 

colacionadas, decorre a consequência lógica de que o consumidor foi 

obstado em seus mais elementares direitos. A probabilidade do direito está 

cabalmente comprovada pelos documentos anexados aos autos, 

demonstrando a existência da inscrição restritiva, conforme denota o 

documento incluso (ID. 13344323) apesar da ventilada inexistência de 

relação jurídica, bem como diante da própria judicialização do débito, com 

indicativos robustos de inclusão sem causa legítima. O perigo de dano 

reside no fato de que incontestável que a inscrição restritiva inviabilizará 

qualquer atividade comercial do reclamante, bem como, o acesso ao 

crédito, configurando uma situação objetiva que indica, no mínimo, a 

dificuldade da reparação ao final da lide. Ademais, havendo discussão 

aberta em Juízo quanto à efetiva existência da obrigação pecuniária, 

torna-se ilegítima a anotação restritiva. Ante o exposto, defiro o pedido de 

tutela antecipada, ordenando que o requerido efetue a imediata suspensão 

da inscrição restritiva em nome do autor, especificamente em relação aos 

débitos discut idos nestes autos referente ao contrato 

GSM0260776909901, vencido em 25/05/2013, até o julgamento final da 

lide. Defiro o pedido de inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, 

VIII, do Código de Defesa do Consumidor, pois presente a verossimilhança 

das alegações, bem como caracterizada a hipossuficiência informacional 

da consumidora. REDESIGNO a audiência de conciliação designada 

automaticamente para o dia 15/03/2018, às 14h00min. CITE-SE E INTIME-SE 

a parte reclamada para comparecer ao ato processual, com cópia do 

pedido inicial, consignando a advertência de que, não comparecendo, 

considerar-se-ão verdadeiras as alegações iniciais e será proferido 

julgamento de plano (art.18, §1º, Lei nº 9.099/95). INTIME-SE A PARTE 

REQUERENTE para comparecer à audiência, advertindo-a de que a 

ausência injustificada redundará na extinção do processo sem julgamento 

de mérito, na forma do artigo 51, I, da Lei nº 9.099/95. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. Itaúba, 11 de dezembro de 2018. Jean Paulo 

Leão Rufino Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000094-24.2018.8.11.0096

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEUMA TEREZINHA PORPORATTI CIELO OAB - MT0003508A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Autos nº: 1000094-24.2018.8.11.0096 Parte reclamante: Marcos Antonio 

de Souza Parte reclamada: Telefonica Brasil S.A Vistos. Cuida-se de ação 

declaratória de inexistência de débito c/c danos morais, movida por 

Marcos Antonio de Souza em desfavor de Tim Celular S.A. Aduz o 

reclamante, que realizou consulta do seu CPF junto ao SCPC, 

SPC/SERASA nos dias 09/02/2018 e 15/02/2018, ocasião em que 

descobriu que seu nome constava no rol de inadimplentes, tendo a 

empresa reclamada inserido indevidamente o seu nome no rol dos maus 

pagadores, em razão de uma dívida do contrato nº 000899999762381, 

vencimento em 19/08/2013, no valor de R$ 647,49 (seiscentos e quarenta 

e sete reais e quarenta e nove centavos). Afirma nunca ter contratado 

com a parte requerida, restando o inadimplemento do montante de R$ 
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647,49 (seiscentos e quarenta e sete reais e quarenta e nove centavos), 

totalmente indevido. É o relatório. Decido. O art. 300 do NCPC prevê que “A 

tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo.” Complementando o preceptivo temo o art. 303 

também do novo código, segundo o qual “Nos casos em que a urgência 

for contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se 

ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela 

final, com a exposição da lide, o direito que se buscar realizar e do perigo 

de dano ou do risco ao resultado útil do processo”. Para que se antecipem 

os efeitos da tutela é extremamente necessário que esteja escoimado de 

dúvidas o pedido mediato – presentes a probabilidade do direito e o perigo 

de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Analisando os autos em 

cognição sumária, verifico que neste momento estão presentes os 

requisitos para a concessão da tutela antecipada. No caso em comento o 

ônus da prova cabe ao fornecedor, pois exigir do consumidor a prova 

negativa do fato é absolutamente impossível, pois configuraria a chamada 

prova diabólica repudiada pela doutrina, entendimento este compartilhado 

pelo e. STJ, in verbis: DUPLICATA – PROTESTO – EXISTÊNCIA DE 

RELAÇÃO JURÍDICA SUBJACENTE AO TÍTULO – ÔNUS DA PROVA – 

"Processual civil. Recurso especial. Protesto de duplicata. Existência de 

relação jurídica subjacente ao título. Ônus da prova. Prova negativa. 

Impossibilidade material. I – Tratando-se de alegação de inexistência de 

relação jurídica ensejadora da emissão do título protestado, impossível 

impor-se o ônus de prová-la ao autor, sob pena de determinar-se prova 

negativa, mesmo porque basta ao réu, que protestou referida cártula, no 

caso duplicata, demonstrar que sua emissão funda-se em efetiva entrega 

de mercadoria ou serviços, cuja prova é perfeitamente viável. 

Precedentes. II – Recurso especial conhecido e provido." (STJ – REsp 

763.033 – (2005/0106511-3) – 4ª T. – Rel. Min. Aldir Passarinho Junior – 

DJe 22.06.2010).Grifou-se. Sendo assim, entendo que estão presentes os 

requisitos necessários para o deferimento da liminar vindicada, pois não 

há como exigir do reclamante a prova de fato negativo. Outrossim, suas 

alegações são absolutamente verossímeis, pois de todo o arrazoado, bem 

como das provas colacionadas, decorre a consequência lógica de que o 

consumidor foi obstado em seus mais elementares direitos. A 

probabilidade do direito está cabalmente comprovada pelos documentos 

anexados aos autos, demonstrando a existência da inscrição restritiva, 

conforme denota o documento incluso (ID. 13346948) apesar da ventilada 

inexistência de relação jurídica, bem como diante da própria judicialização 

do débito, com indicativos robustos de inclusão sem causa legítima. O 

perigo de dano reside no fato de que incontestável que a inscrição 

restritiva inviabilizará qualquer atividade comercial do reclamante, bem 

como, o acesso ao crédito, configurando uma situação objetiva que indica, 

no mínimo, a dificuldade da reparação ao final da lide. Ademais, havendo 

discussão aberta em Juízo quanto à efetiva existência da obrigação 

pecuniária, torna-se ilegítima a anotação restritiva. Ante o exposto, defiro 

o pedido de tutela antecipada, ordenando que o requerido efetue a 

imediata suspensão da inscrição restritiva em nome do autor, 

especificamente em relação aos débitos discutidos nestes autos referente 

ao contrato 000899999762381, vencido em 19/08/2013, até o julgamento 

final da lide. Defiro o pedido de inversão do ônus da prova, nos termos do 

art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, pois presente a 

verossimilhança das alegações, bem como caracterizada a 

hipossuficiência informacional da consumidora. REDESIGNO a audiência 

de conciliação designada automaticamente para o dia 15/03/2018, às 

14h20min. CITE-SE E INTIME-SE a parte reclamada para comparecer ao ato 

processual, com cópia do pedido inicial, consignando a advertência de 

que, não comparecendo, considerar-se-ão verdadeiras as alegações 

iniciais e será proferido julgamento de plano (art.18, §1º, Lei nº 9.099/95). 

INTIME-SE A PARTE REQUERENTE para comparecer à audiência, 

advertindo-a de que a ausência injustificada redundará na extinção do 

processo sem julgamento de mérito, na forma do artigo 51, I, da Lei nº 

9.099/95. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Itaúba, 11 de dezembro 

de 2018. Jean Paulo Leão Rufino Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000095-09.2018.8.11.0096

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEUMA TEREZINHA PORPORATTI CIELO OAB - MT0003508A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Autos nº: 1000095-09.2018.8.11.0096 Parte reclamante: Marcos Antonio 

de Souza Parte reclamada: Ativos S.A Securitizadora de Créditos 

Financeiros Vistos. Cuida-se de ação declaratória de inexistência de 

débito c/c danos morais, movida por Marcos Antonio de Souza em 

desfavor de Ativos S.A Securitizadora de Créditos Financeiros. Aduz o 

reclamante, que realizou consulta do seu CPF junto ao SCPC, 

SPC/SERASA nos dias 09/02/2018 e 15/02/2018, ocasião em que 

descobriu que seu nome constava no rol de inadimplentes, tendo a 

empresa reclamada inserido indevidamente o seu nome no rol dos maus 

pagadores, em razão de uma dívida do contrato nº 29660533/814548249, 

vencimento em 24/07/2013, no valor de R$ 19.904,71 (dezenove mil 

novecentos e quatro reais e setenta e um centavos). Afirma nunca ter 

contratado com a parte requerida, restando o inadimplemento do montante 

de R$ 19.904,71 (dezenove mil novecentos e quatro reais e setenta e um 

centavos), totalmente indevido. É o relatório. Decido. O art. 300 do NCPC 

prevê que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo.” Complementando o preceptivo temo o art. 303 

também do novo código, segundo o qual “Nos casos em que a urgência 

for contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se 

ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela 

final, com a exposição da lide, o direito que se buscar realizar e do perigo 

de dano ou do risco ao resultado útil do processo”. Para que se antecipem 

os efeitos da tutela é extremamente necessário que esteja escoimado de 

dúvidas o pedido mediato – presentes a probabilidade do direito e o perigo 

de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Analisando os autos em 

cognição sumária, verifico que neste momento estão presentes os 

requisitos para a concessão da tutela antecipada. No caso em comento o 

ônus da prova cabe ao fornecedor, pois exigir do consumidor a prova 

negativa do fato é absolutamente impossível, pois configuraria a chamada 

prova diabólica repudiada pela doutrina, entendimento este compartilhado 

pelo e. STJ, in verbis: DUPLICATA – PROTESTO – EXISTÊNCIA DE 

RELAÇÃO JURÍDICA SUBJACENTE AO TÍTULO – ÔNUS DA PROVA – 

"Processual civil. Recurso especial. Protesto de duplicata. Existência de 

relação jurídica subjacente ao título. Ônus da prova. Prova negativa. 

Impossibilidade material. I – Tratando-se de alegação de inexistência de 

relação jurídica ensejadora da emissão do título protestado, impossível 

impor-se o ônus de prová-la ao autor, sob pena de determinar-se prova 

negativa, mesmo porque basta ao réu, que protestou referida cártula, no 

caso duplicata, demonstrar que sua emissão funda-se em efetiva entrega 

de mercadoria ou serviços, cuja prova é perfeitamente viável. 

Precedentes. II – Recurso especial conhecido e provido." (STJ – REsp 

763.033 – (2005/0106511-3) – 4ª T. – Rel. Min. Aldir Passarinho Junior – 

DJe 22.06.2010).Grifou-se. Sendo assim, entendo que estão presentes os 

requisitos necessários para o deferimento da liminar vindicada, pois não 

há como exigir do reclamante a prova de fato negativo. Outrossim, suas 

alegações são absolutamente verossímeis, pois de todo o arrazoado, bem 

como das provas colacionadas, decorre a consequência lógica de que o 

consumidor foi obstado em seus mais elementares direitos. A 

probabilidade do direito está cabalmente comprovada pelos documentos 

anexados aos autos, demonstrando a existência da inscrição restritiva, 

conforme denota o documento incluso (ID. 13348644) apesar da ventilada 

inexistência de relação jurídica, bem como diante da própria judicialização 

do débito, com indicativos robustos de inclusão sem causa legítima. O 

perigo de dano reside no fato de que incontestável que a inscrição 

restritiva inviabilizará qualquer atividade comercial do reclamante, bem 

como, o acesso ao crédito, configurando uma situação objetiva que indica, 

no mínimo, a dificuldade da reparação ao final da lide. Ademais, havendo 

discussão aberta em Juízo quanto à efetiva existência da obrigação 

pecuniária, torna-se ilegítima a anotação restritiva. Ante o exposto, defiro 

o pedido de tutela antecipada, ordenando que o requerido efetue a 

imediata suspensão da inscrição restritiva em nome do autor, 

especificamente em relação aos débitos discutidos nestes autos referente 

ao contrato 29660533/814548249, vencido em 24/07/2013, até o 

julgamento final da lide. Defiro o pedido de inversão do ônus da prova, nos 

termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, pois presente 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039412/12/2018 Página 748 de 855



a verossimilhança das alegações, bem como caracterizada a 

hipossuficiência informacional da consumidora. REDESIGNO a audiência 

de conciliação designada automaticamente para o dia 15/03/2018, às 

14h40min. CITE-SE E INTIME-SE a parte reclamada para comparecer ao ato 

processual, com cópia do pedido inicial, consignando a advertência de 

que, não comparecendo, considerar-se-ão verdadeiras as alegações 

iniciais e será proferido julgamento de plano (art.18, §1º, Lei nº 9.099/95). 

INTIME-SE A PARTE REQUERENTE para comparecer à audiência, 

advertindo-a de que a ausência injustificada redundará na extinção do 

processo sem julgamento de mérito, na forma do artigo 51, I, da Lei nº 

9.099/95. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Itaúba, 11 de dezembro 

de 2018. Jean Paulo Leão Rufino Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000096-91.2018.8.11.0096

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEUMA TEREZINHA PORPORATTI CIELO OAB - MT0003508A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Autos nº: 1000096-91.2018.8.11.0096 Parte reclamante: Marcos Antonio 

de Souza Parte reclamada: Ativos S.A Securitizadora de Créditos 

Financeiros Vistos. Cuida-se de ação declaratória de inexistência de 

débito c/c danos morais, movida por Marcos Antonio de Souza em 

desfavor de Oi Movel S.A. Aduz o reclamante, que realizou consulta do 

seu CPF junto ao SCPC, SPC/SERASA nos dias 09/02/2018 e 15/02/2018, 

ocasião em que descobriu que seu nome constava no rol de 

inadimplentes, tendo a empresa reclamada inserido indevidamente o seu 

nome no rol dos maus pagadores, em razão de uma dívida do contrato nº 

3486535, vencimento em 28/10/2013, no valor de R$ 549,46 (quinhentos e 

quarenta e nove reais e quarenta e seis centavos). Afirma nunca ter 

contratado com a parte requerida, restando o inadimplemento do montante 

de R$ 549,46 (quinhentos e quarenta e nove reais e quarenta e seis 

centavos), totalmente indevido. É o relatório. Decido. O art. 300 do NCPC 

prevê que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo.” Complementando o preceptivo temo o art. 303 

também do novo código, segundo o qual “Nos casos em que a urgência 

for contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se 

ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela 

final, com a exposição da lide, o direito que se buscar realizar e do perigo 

de dano ou do risco ao resultado útil do processo”. Para que se antecipem 

os efeitos da tutela é extremamente necessário que esteja escoimado de 

dúvidas o pedido mediato – presentes a probabilidade do direito e o perigo 

de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Analisando os autos em 

cognição sumária, verifico que neste momento estão presentes os 

requisitos para a concessão da tutela antecipada. No caso em comento o 

ônus da prova cabe ao fornecedor, pois exigir do consumidor a prova 

negativa do fato é absolutamente impossível, pois configuraria a chamada 

prova diabólica repudiada pela doutrina, entendimento este compartilhado 

pelo e. STJ, in verbis: DUPLICATA – PROTESTO – EXISTÊNCIA DE 

RELAÇÃO JURÍDICA SUBJACENTE AO TÍTULO – ÔNUS DA PROVA – 

"Processual civil. Recurso especial. Protesto de duplicata. Existência de 

relação jurídica subjacente ao título. Ônus da prova. Prova negativa. 

Impossibilidade material. I – Tratando-se de alegação de inexistência de 

relação jurídica ensejadora da emissão do título protestado, impossível 

impor-se o ônus de prová-la ao autor, sob pena de determinar-se prova 

negativa, mesmo porque basta ao réu, que protestou referida cártula, no 

caso duplicata, demonstrar que sua emissão funda-se em efetiva entrega 

de mercadoria ou serviços, cuja prova é perfeitamente viável. 

Precedentes. II – Recurso especial conhecido e provido." (STJ – REsp 

763.033 – (2005/0106511-3) – 4ª T. – Rel. Min. Aldir Passarinho Junior – 

DJe 22.06.2010).Grifou-se. Sendo assim, entendo que estão presentes os 

requisitos necessários para o deferimento da liminar vindicada, pois não 

há como exigir do reclamante a prova de fato negativo. Outrossim, suas 

alegações são absolutamente verossímeis, pois de todo o arrazoado, bem 

como das provas colacionadas, decorre a consequência lógica de que o 

consumidor foi obstado em seus mais elementares direitos. A 

probabilidade do direito está cabalmente comprovada pelos documentos 

anexados aos autos, demonstrando a existência da inscrição restritiva, 

conforme denota o documento incluso (ID. 13349313) apesar da ventilada 

inexistência de relação jurídica, bem como diante da própria judicialização 

do débito, com indicativos robustos de inclusão sem causa legítima. O 

perigo de dano reside no fato de que incontestável que a inscrição 

restritiva inviabilizará qualquer atividade comercial do reclamante, bem 

como, o acesso ao crédito, configurando uma situação objetiva que indica, 

no mínimo, a dificuldade da reparação ao final da lide. Ademais, havendo 

discussão aberta em Juízo quanto à efetiva existência da obrigação 

pecuniária, torna-se ilegítima a anotação restritiva. Ante o exposto, defiro 

o pedido de tutela antecipada, ordenando que o requerido efetue a 

imediata suspensão da inscrição restritiva em nome do autor, 

especificamente em relação aos débitos discutidos nestes autos referente 

ao contrato 3486535, vencido em 28/10/2013, até o julgamento final da 

lide. Defiro o pedido de inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, 

VIII, do Código de Defesa do Consumidor, pois presente a verossimilhança 

das alegações, bem como caracterizada a hipossuficiência informacional 

da consumidora. REDESIGNO a audiência de conciliação designada 

automaticamente para o dia 15/03/2018, às 15h00min. CITE-SE E INTIME-SE 

a parte reclamada para comparecer ao ato processual, com cópia do 

pedido inicial, consignando a advertência de que, não comparecendo, 

considerar-se-ão verdadeiras as alegações iniciais e será proferido 

julgamento de plano (art.18, §1º, Lei nº 9.099/95). INTIME-SE A PARTE 

REQUERENTE para comparecer à audiência, advertindo-a de que a 

ausência injustificada redundará na extinção do processo sem julgamento 

de mérito, na forma do artigo 51, I, da Lei nº 9.099/95. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. Itaúba, 11 de dezembro de 2018. Jean Paulo 

Leão Rufino Juiz de Direito

Comarca de Itiquira

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 58277 Nr: 1722-78.2018.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diego Aparecido Franco, Antonio Dourival 

Lobo dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARY DA COSTA CAMPOS - 

OAB:16944/B, RENATO GONÇALVES RAPOSO - OAB:9892

 Ante o exposto, estando presentes os requisitos autorizadores da 

decretação da prisão preventiva e, com fundamento nos artigos 312, 313, 

inciso I e 316, todos do Código de Processo Penal, INDEFIRO o pedido de 

revogação da prisão preventiva formulado pelo acusado Diego Aparecido 

Franco, mantendo a sua prisão preventiva, até ulterior decisão em 

contrário.No mais, aguarde-se a audiência designada nos autos.Ciência ao 

Ministério Público e a defesa.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 32445 Nr: 986-36.2013.811.0027

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL SA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Jorge Wanovich Estevão, Lídia 

Miguel Estevão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:140055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 056/2007-CGJ, que 

dispõe sobre o cumprimento de atos ordinários pelos Gestores das Varas 

Cíveis do Estado de Mato Grosso, considerando a ausência de pagamento 

das custas para distribuição da Carta Precatória, REDESIGNO audiência 

para tentativa de Conciliação, que será presidida pela Conciliadora do 

Juízo, para o dia 28/02/2019, às 14h30min. Impulsiono os autos ao setor 
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de expedição de documentos para citação/intimação da parte requerida, 

bem como para integral cumprimento do despacho judicial. A intimação do 

autor para a audiência será feita na pessoa de seu advogado (art. 334, § 

3º do CPC).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 6073 Nr: 1726-72.2005.811.0027

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Denisvaldo Silva Jardim - 

OAB:8183/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alcy Alves Velasco - 

OAB:5847/MT, ROBINSON CASTRO MIRANDA - OAB:36.736, Roque 

Pereira Neto - OAB:5613/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 056/2007-CGJ, que 

dispõe sobre o cumprimento de atos ordinários pelos Gestores das Varas 

Cíveis do Estado de Mato Grosso, impulsiono os autos a fim de intimar a 

parte executada para manifestar-se acerca do petitório de fls. 316/317, no 

prazo legal.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010040-79.2016.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA DE SOUZA DELGADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARY DA COSTA CAMPOS OAB - MT0016944A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG0084400A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 055/2007-CGJ, que 

dispõe sobre o cumprimento de atos ordinários pelos Gestores dos 

juizados especiais cíveis do Estado de Mato Grosso, impulsiono os autos a 

fim de intimar o Requerente, na pessoa de seu advogado, para que 

manifeste e requeira o que entender de direito, dando prosseguimento no 

feito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000040-71.2018.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

EDIMARA DE SENA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte autora da designação da audiência de Conciliação para 

o dia 28/02/2019, às 08:00 horas

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010213-06.2016.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA INACIODA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAYANE INACIO PARREIRA OAB - MT0020241A (ADVOGADO(A))

ELISIANE MORAES PORTELA OAB - MT0018698A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

ULISSES ALVES DE MACEDO NETO OAB - MT0013708A 

(ADVOGADO(A))

 

Considerando a expedição do Alvará Eletrônico nº 463249-4/2018, fica o 

credor INTIMADO para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar nos autos, 

requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000039-86.2018.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

EDIMARA DE SENA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora da designação da audiência de Conciliação para 

o dia 28/02/2019, às 08:00 horas

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000040-71.2018.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

EDIMARA DE SENA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte autora da designação da audiência de Conciliação para 

o dia 28/02/2019, às 08:20 horas.

Comarca de Jauru

Vara Única

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 48403 Nr: 1093-44.2018.811.0047

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RdR, AAV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AAdRV, CSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURELIO FERNANDES 

RIBEIRO - OAB:21787/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): AZEZANIO ALEXANDRE DA ROCHA 

VICENTE, Filiação: Rita da Rocha Vicente e Antônio Agostinho Vicente, 

natural de Acorizal-MT, solteiro(a) e atualmente em local incerto e não 

sabido CAMILA STEFANY SANTOS, Filiação: Juselia dos Santos, natural 

de Acorizal-MT, solteiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA JUIZA DE 

DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JAURU/MT RITA DA ROCHA 

VICENTE, brasileira, casada, do lar, portadora da Cédula de Identidade RG 

n° 0103465-0 SEJSP/MT e inscrita no CPF/MF sob n° 559.439.341-20, 

nascida aos 22/05/1957, natural de Itabirinha Mantena/MG, filha de Geraldo 

Alexandre da Rocha e Leontina Marcelina da Rocha, Telefone para 

contato nº (65) 99930-6053 e seu esposo ANTÔNIO AGOSTINHO 

VICENTE, brasileiro, casado, carroceiro, portador da Cédula de Identidade 

RG n° 2422106-6 SEJSP/MT e inscrito no CPF/MF sob n° 567.948.861-20, 

nascido aos 08/02/1955, natural de Itabirinha Mantena/MG, filho de 

Venceslau Vicente Mendes e Maria Agostinha, residentes e domiciliados 
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na Rua das Indústrias, nº 1093, Bairro Centro, nesta cidade de Jauru/MT, 

Telefone para contato nº (65) 99995-8496, e endereço eletrônico indicado 

como sendo o do seu patrono marcoafri@hotmail.com, por seus bastantes 

advogados constituídos (vide procuração que segue em anexo), com 

endereço para intimações constante no rodapé da presente ação, vem à 

honrosa presença de Vossa Excelência, com todo o respeito e 

acatamento que lhe é devido, propor com fulcro nos artigos art. 33, § 1º 

e§ 2º, da Lei nº 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), art. 

1.584, § 5º do CC e art. 300, no NCPC AÇÃO DE GUARDA COM PEDIDO DE 

TUTELA DE URGÊNCIA em face de AZEZANIO ALEXANDRE DA ROCHA 

VICENTE, brasileiro, solteiro, filho de Antônio Agostinho Vicente e Rita da 

Rocha Vicente; e CAMILA STEFANY SANTOS, brasileira, solteira, filha de 

Juselia dos Santos, ambos atualmente em local incerto e não sabido, e em 

favor do menor impúbere VICTOR ALEXANDRE SANTOS ROCHA, 

brasileiro, solteiro, estudante, nascido aos 04/05/2013, natural de São 

José dos Quatro Marcos/MT, residente e domiciliado no mesmo endereço 

dos requerentes, pelos seguintes motivos de fato e de direitos a seguir 

expostos: DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA Os requerentes não 

possuem condições de arcar com às custas do processo sem prejuízo de 

seu próprio sustento, tal como de sua família, fazendo jus aos benefícios 

da justiça gratuita, com base nos Art. 98 e seguintes do Novo Código de 

Processo Civil. Conforme faz prova a documentação juntada aos autos 

(declaração de Hipossuficiência, cópia das CTPS e comprovante de 

recebimento de Auxílio Previdenciário-BPC), os requerentes não auferem 

renda suficiente para pagar as despesas processuais sem prejuízo de 

seu sustento e de seu neto, restando plenamente comprovado a 

impossibilidade de estes arcarem com tais despesas processuais. Sendo 

assim, uma vez demonstrado e comprovado que os requerentes se 

enquadram no disposto no art. 98 do Novo Código de Processo Civil, força 

é convir pela concessão do benefício da Assistência Judiciária Gratuita 

prevista no art. 98 e seguintes do referido instituto legal. DOS FATOS Os 

requeridos AZEZANIO ALEXANDRE DA ROCHA VICENTE e CAMILA 

STEFANY SANTOS mantiveram relacionamento amoroso por 

aproximadamente 02 (dois) anos, sendo que desta relação resultou o 

nascimento da criança Victor Alexandre Santos Rocha, nascido aos 

04/05/2013, na cidade de São José dos Quatro Marcos/MT, conforme faz 

prova cópia da certidão de nascimento que segue em anexo. Contudo, 

devido a imaturidade dos requeridos o relacionamento amoroso passou 

por algumas dificuldades, as quais não foram superadas tendo chegado 

ao fim 07 (sete) meses após o nascimento do infante, oportunidade na 

qual a requerida saiu da residência dos requerentes (local em que o casal 

residia juntamente com o pai da criança) e mudou-se para o Estado da 

Rondônia (local em que constituiu nova família), deixando o menor que 

ainda estava em fase de amamentação sob os cuidados da avó paterna e 

de seu genitor. Passados alguns meses, o requerido AZEZANIO 

ALEXANDRE DA ROCHA VICENTE também se mudou para outra 

municipalidade, deixando o filho Victor Alexandre Santos da Rocha sob os 

cuidados exclusivos dos requerentes (avós paternos), situação fática 

esta que perdura até os dias atuais. Desde que a requerida CAMILA 

STEFANY SANTOS rompeu seu relacionamento com o requerido 

AZEZANIO ALEXANDRE DA ROCHA (há aproximadamente 04 (quatro) 

anos e 05 (cinco) meses), esta visitou seu filho apenas uma única vez, 

quando este tinha aproximadamente 01 (um) anos e 02(dois) meses, 

sendo que desde então, a requerida não mais manteve contato 

pessoalmente ou por qualquer outro meio com o filho. Atualmente pelo que 

os requerentes sabem a requerida encontra-se residindo fora do país, 

trabalhando na Espanha, não sabendo estes ao certo se tal informação é 

verídica, pois esta também não mantém contato com os mesmos, ou seja, 

encontra-se em local incerto e não sabido. Por sua vez, o genitor do 

infante, ora requerido, desde o momento em que deixou a residência dos 

requerentes, colocou a criança sob os cuidados destes e também 

encontra-se trabalhando e residindo fora do país há mais de 01 (um) ano, 

não tendo qualquer previsão de data para retornar ao Brasil. Diante os 

fatos relatados, percebe-se que desde que o infante veio ao mundo, este 

reside juntamente com os requerentes, não tendo outra referência de lar 

ou de família, uma vez que são estes que de fato sempre o ampararam 

material e afetivamente como se pais fossem. Nos dias de hoje Victor 

Alexandre Santos Rocha, conta com 05 (cinco) anos de idade, já tendo 

inclusive iniciado sua vida escolar, e de fato quem o acompanhou e o 

acompanha são os requerentes, lhe proporcionando uma convivência 

familiar apta a lhe assegurar seu bem estar físico e mental, não existindo 

nenhum empecilho ao seu total desenvolvimento psicológico e social. 

Como dito alhures, desde quando a requerida CAMILA STEFANY SANTOS 

mudou-se quem assumiu de fato a responsabilidade pela guarda/zelo do 

infante Victor Alexandre Santos Rocha, foram os requerentes que, 

cuidaram e cuidam de sua alimentação, saúde (consultas médicas, 

fornecimento de remédios etc), porém como o requerido ainda residia na 

companhia destes era fácil exercer tal múnus, pois quando era necessária 

a autorização do representante legal para determinado fim este 

comparecia e se manifestava. Porém, com a ida do requerido AZEZANIO 

ALEXANDRE DA ROCHA VICENTE para fora do país, os requerentes 

passaram a enfrentar muitas dificuldades em cuidar do infante por 

ausência de formalização de suas condições de guardiões e 

responsáveis pelo neto, razão pela qual estes após muita insistência e 

orientação da Assistente Social que faz acompanhamento familiar no 

município de Jauru/MT, decidiram ajuizar a presente ação de guarda de 

menor. A realidade fática apresentada pode ser comprovada pelos 

documentos que acompanham a presente ação (cartão de saúde da 

família, declaração de frequência escolar, fotos de família etc), que 

comprovam que a criança Victor Alexandre Santos Rocha reside com os 

autores, demonstrando que estes já exercem a guarda do menor há mais 

de 04 (quatro) anos, situação esta que deve ser reconhecida e 

regularizada judicialmente nos termos previstos em lei. Insta frisar, que no 

lar dos requerentes o menor Victor Alexandre Santos Rocha mantém 

contato com todos os seus tios e primos paternos, fortalecendo ainda 

mais o vínculo com seus familiares, uma vez que seus tios também 

residem próximos à residência dos requerentes e também possuem filhos 

na mesma faixa etária do infante, o que inclusive ajudou muito para que 

este superasse a falta de seus genitores. Neste caso, levando em 

consideração o princípio da proteção integral consagrado em nossa Carta 

Magna, resta plenamente claro que os requerentes proporcionam ao 

menor as necessidades afetivas, econômicas e sociais necessárias ao 

seu saudável desenvolvimento, devendo, portanto, ser mantido sob os 

cuidados dos requerentes. De mais a mais, é certo que a decisão de 

guarda não possui caráter definitivo e irretratável, podendo ser modificada 

a qualquer tempo, face ao seu caráter de relação jurídica continuativa, ou 

seja, sempre deverá atender ao maior e melhor interesse da criança, o 

que no presente momento é que este permaneça sob a guarda dos 

requerentes, de quem recebe afeto desde o nascimento e é a fonte de 

seu sustento material, espiritual, moral e educacional. DO DIREITO Vemos 

pelo disposto no artigo 33 e seus parágrafos, do Estatuto da Criança e 

Adolescente, que a guarda existe para regularizar situações fáticas, 

podendo ser deferida autonomamente mesmo que antes ou fora dos 

processos de adoção ou tutela, visando sempre propiciar o melhor 

atendimento da criança em todos os aspectos nos termo do art. 33 e 

parágrafos do Estatuto da Criança e Adolescente. O art. 33 do Estatuto da 

Criança e Adolescente prescreve que: “A guarda obriga à prestação de 

assistência material, moral e educacional à criança ou adolescente, 

conferindo a seu detentor o direito de opor-se a terceiros, inclusive aos 

pais. § 1º A guarda destina-se a regularizar a posse de fato, podendo ser 

deferida, liminar ou incidentalmente, nos procedimentos de tutela e adoção, 

exceto no de adoção por estrangeiros. § 2º Excepcionalmente, 

deferir-se-á a guarda, fora dos casos de tutela e adoção, para atender a 

situações peculiares ou suprir a falta eventual dos pais ou responsável, 

podendo ser deferido o direito de representação para a prática de atos 

determinados. (...)” Grifo nosso O que se visa com a presente ação de 

guarda, é justamente regularizar esta situação fática, uma vez que como é 

sabido por mais que os requerentes sejam avós paternos da criança, tal 

situação deve ser regularizada judicialmente, visando a proteção do 

infante, uma vez que a guarda natural é inerente somente aos genitores. 

Por sua vez, o art. 1.584, § 5º do Código Civil disciplina que: § 5º. Se o juiz 

verificar que o filho não deve permanecer sob a guarda do pai ou da mãe, 

deferirá a guarda a pessoa que revele compatibilidade com a natureza da 

medida, considerados, de preferência, o grau de parentesco e as 

relações de afinidade e afetividade. Grifo nosso No caso fático ora 

apresentado, verifica-se que ambos os genitores da criança o 

“abandonaram”, uma vez que empreenderam viagem ao exterior, 

deixando-o única e exclusivamente aos cuidados dos requerentes, que 

por sua vez são as pessoas com maior e mais próximo grau de 

parentesco com quem a criança mantem forte vínculo de afinidade e 

afetividade. Desta feita, o que se deve levar consideração na presente 

ação (e em todas ações de guarda de menor) é o interesse da criança, 

que já é mantida e assistida material, moral e educacionalmente pelos 

requerentes (seus avós paternos), desde os 07 (sete) meses de idade, 
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isso para não dizer desde o seu nascimento. A jurisprudência pátria 

entende ser possível o deferimento da guarda de menores em favor de 

seus avós, uma vez que o que deve ser preservado sempre é o melhor 

interesse do menor, nos termos do art. 33, §1º e §2º da lei nº 8.069/1990 

(Estatuto da Criança e do Adolescente). Pela pertinência, trago a baila as 

jurisprudências abaixo transcritas: AÇÃO DE GUARDA - PEDIDO 

FORMULADO PELOS AVÓS MATERNOS QUE PRESTAM ASSISTÊNCIA 

MATERIAL E AFETIVA À CRIANÇA - INTERESSE DO MENOR - 

POSSIBILIDADE. - Deve-se deferir aos avós maternos a guarda de menor, 

que com eles já reside há cerca de quatro anos, a quem prestam integral 

assistência material, moral, educacional e afetiva, não sendo 

recomendável, por ora, sua mudança para a casa do genitor. - O artigo 33, 

§ 2º, da Lei 8069/90, autoriza a concessão da guarda em situação 

peculiar, estranha à tutela e à adoção, em que essa medida se mostra 

necessária para assegurar a criação, o sustento e o bem estar do menor. 

- Recurso não provido. (TJ-MG-AC: 10134091248911001 MG; Relator: 

Heloisa Combat, Data julgamento: 18/07/2013; Câmara Cíveis/4ª Câmara 

Cível, Data Publicação: 24/07/2013) Grifo nosso GUARDA E 

RESPONSABILIDADE. MENORES. AVÓS PATERNOS. MELHOR INTERESSE 

DOS MENORES. REGULARIZAÇÃO DA POSSE DE FATO. SITUAÇÃO 

PECULIAR. CONCESSÃO DA GUARDA. POSSIBILIDADE. 

REGULAMENTAÇÃO DE GUARDA. SENTENÇA REFORMADA. 1. Somente 

na absoluta falta ou incapacidade de ambos os pais, ou seja, quando 

observada situação de desamparo ou abandono pelos genitores, é que a 

guarda dos menores poderá ser atribuída, de forma excepcional, a outras 

pessoas, tais como os avós, atendendo-se, sempre e em primazia, ao 

melhor interesse dos menores, direito indisponível. 2. Contatando-se que 

ambos os pais encontram-se ausentes e incapazes de assumir com 

responsabilidade os cuidados dos filhos, bem como que as crianças 

sempre viveram na companhia dos avós paternos, os quais são para eles 

referência de cuidados, possuindo vínculos afetivos significativos, tendo 

suas necessidades atendidas, deve o pedido de transferência de guarda 

ser deferido. 3. O atual contexto vivenciado pelas crianças autoriza a 

concessão da guarda aos avós paternos, visto que além de regularizar a 

posse exercida de fato e a situação peculiar já vivenciada pelos infantes, 

nos termos dos §§ 1º e 2º do artigo 30 do ECA, também atende ao melhor 

interesse dos menores. 4. Com a concessão da guarda aos avós 

paternos, necessária se mostra a regulamentação de visitas pelos pais. 5. 

Recurso conhecido e provido. (TJ-DF-APC: 20120610109266; Relator: Ana 

Cantarino, Data julgamento: 17/06/2015, 3ª Turma Cível, Data de 

Publicação: Publicado no DJE em: 90/2015, pág. 93) Grifo nosso Diante o 

entendimento jurisprudencial acima esposado, conclui-se que a presente 

ação de guarda merece guarida judicial, devendo, pois, ser julgada 

procedente, resguardando desta forma o melhor interesse da criança 

VICTOR ALEXANDRE SANTOS ROCHA. DA TUTELA DE URGÊNCIA – 

PEDIDO LIMINAR DE CONCESSÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS O Novo 

Código de Processo Civil prevê em seu art. 300, que: A tutela de urgência 

será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 

(Grifamos) Nobre julgadora, por todo o relatado em linhas pretéritas, 

verifica-se que os requerentes são legítimos possuidores do direito de 

guarda judicial do neto, ora pleiteada evidenciando, pois, a plausibilidade 

do direito invocado – fumus boni iuris. Também restou plenamente 

demonstrado que o perigo na demora da prestação jurisdicional pode e 

acarretará danos à manutenção da criação do infante Victor Alexandre 

Santos Rocha, uma vez que por se tratar de uma criança menor de idade 

que não possui outra referência de família, uma eventual mudança de 

guarda no presente momento lhe causará traumas psicológicos 

irreparáveis, além do que, os requerentes necessitam da guarda para 

representa-lo junto as instituições de ensino, bem como na necessidade 

de eventuais tratamentos médicos hospitalares – periculum in mora, 

contextos estes que por si só evidenciam a necessidade e a possibilidade 

da concessão da medida liminar pleiteada em sede de tutela de urgência, a 

fim de deferir aos requerente a guarda provisória do infante até o 

julgamento final da presente ação. Como dito alhures, devido a pouca 

idade da criança, esta necessita ter alguém que lhe represente legalmente, 

de direito e não apenas de fato como por ora ocorre, não podendo 

esperar mais do que já esperou até o presente momento por um 

provimento jurisdicional, uma vez que suas necessidades são perenes e 

urgentes, com isso, a concessão da tutela de urgência para que o 

requerentes resguardem legalmente os direitos do infante é medida que se 

impõe, sob pena de sofrer prejuízos irreparáveis. Assim sendo, diante os 

relatos apresentados pelos requerentes, aliado a imediata necessidade da 

criança alvo da presente ação de guarda, requer a tutela de urgência 

conforme previsto nos artigos 9º, parágrafo único, inciso I, e art. 300, § 

2º, ambos do NCPC. A concessão da tutela de urgência ora pleiteada não 

causará dano algum a quem quer que seja, apena protegerá, ainda mais, o 

menor Victor Alexandre Santos Rocha, não havendo falarse em perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão, uma vez que se trata de medida 

judicial para regularizar a situação fática ora vivenciada pelos requerentes 

há mais de 04 (quatro) anos, até o julgamento final da presente ação. DOS 

PEDIDOS a) A concessão dos benefícios da assistência judiciária, em 

razão da hipossuficiência financeira dos requerentes, conforme faz prova 

a documentação que segue em anexo (declaração de hipossuficiência, 

cópias das CTPS dos requerentes e cópia do comprovante de recebimento 

de benefício previdenciário); b) o deferimento da tutela de urgência 

deferindo a guarda provisória do menor VICTOR ALEXANDRE SANTOS 

ROCHA aos requerentes, tendo em vista a verossimilhança das alegações 

e o perigo de dano grave à criança (consistente em eventual alteração da 

situação de fato em que se encontra); c) a citação dos requeridos por 

edital na forma prevista nos artigos 246, inciso IV, e 256, inciso I e 257, 

inciso I, todos do NCPC, uma vez que estes encontram-se residindo fora 

do país, em local incerto e não sabido, para tomarem conhecimento da 

presente ação, e, querendo, contestá-la, no prazo legal, sob pena de 

revelia; d) a intimação do Ministério Público para atuar no feito, conforme 

determina o artigo 178, inciso I, do Código de Processo Civil; e) seja 

realizado estudo social do caso, pela equipe interprofissional deste Juízo a 

fim de comprovar a veracidade dos relatos constantes na inicial; f) seja 

julgado procedente o pedido, regulamentando-se a GUARDA DEFINITIVA 

do infante VICTOR ALEXANDRE SANTOS ROCHA em favor dos avós 

paternos RITA DA ROCHA VICENTE e ANTÔNIO AGOSTINHO VICENTE, ora 

requerentes. Para demonstrar o alegado, o autor valer-se-á de prova 

testemunhal, documental, pericial, estudo social e outras que 

eventualmente se fizerem necessárias. Dá à causa o valor de R$ 1.000,00 

(mil reais), para os efeitos legais. Termos em que, respeitosamente pede e 

espera deferimento. Jauru/MT, 14 de maio de 2018. (Assinado 

Eletronicamente) MARCO AURÉLIO FERNANDES RIBEIRO OAB/MT nº 

21.787 ERLANDO RODRIGUES DA SILVA OAB/MT nº 21777

Despacho/Decisão: Vistos.Cuida-se de AÇÃO DE GUARDA ajuizada por 

RITA ROCHA VICENTE e ANTÔNIO AGOSTINHO VICENTE, em face de 

AZEZANIO ALEXANDRE DA ROCHA VICENTE e CAMILA STEFANY 

SANTOS, objetivando, em tutela antecipada, a guarda provisória do menor 

VICTOR ALEXANDRE SANTOS ROCHA, aduzindo que detém a guarda de 

fato do infante desde os 07 (sete) meses de vida, e que os genitores 

romperam o vínculo conjugal, e desde então prestam assistência material, 

moral e afetiva.Pugnam pela citação editalícia dos requeridos, aduzindo 

que o genitor encontra-se nos Estados Unidos e a requerida na Espanha, 

não sabendo declinar seus endereços.O Ministério Público manifestou-se 

favorável à concessão da guarda provisória e à citação por edital.É o 

relatório. Fundamento e decido.Tendo em vista que estão preenchidos os 

requisitos do art. 319 e 320 do Código de Processo civil, não sendo caso 

de aplicação do disposto no art. 330 do mesmo Codex, RECEBO a petição 

inicial.DETERMINO que os autos sejam processados em segredo de justiça 

(CPC, artigo 189, inciso II).DEFIRO os benefícios da justiça gratuita à parte 

autora, na forma do artigo 98 do Código Processo Civil, sem prejuízo de 

revogação ou modificação posterior, caso seja constatada a sua 

capacidade financeira.Para o deferimento do pedido de tutela provisória é 

necessária a comprovação da probabilidade do direito pleiteado e do 

perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo.Além disso, 

tratando-se de questões relativas à criança e adolescente, devem ser 

observados os princípios relacionados no artigo 227 da Constituição 

Federal e as disposições gerais da Lei n. 8.069/90, mormente aqueles que 

estabelecem a proteção integral e resguarda o melhor interesse da 

criança.No presente caso, embora ainda não tenha sido realizado estudo 

social, é dos autos que os requerentes são avós paternos do menor e 

detém sua guarda de fato desde que possuía 07 (sete) meses de vida, 

sendo que atualmente conta mais de 05 (cinco) anos de vida, o que restou 

evidenciado pelos documentos que acompanham a presente ação, tais 

como cartão de saúde da família, declaração de frequência escolar e 

fotos de família. Por outro lado, a concessão da guarda provisória visa 

simplesmente regularizar situação de fato, já consolidada pelo tempo e, 

aparentemente, não acarretará nenhum prejuízo ao infante, ao contrário, 

facilitará a busca dos requerentes por serviços públicos e particulares em 

seu favor. Salienta-se que em ações referentes à guarda deve prevalecer 
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o interesse e bem-estar da criança, devendo se adotar as medidas que se 

revelarem necessárias para preservá-los, considerando o bom 

desenvolvimento educacional, moral e de saúde da criança, sendo que, no 

vertente caso, ao menos por ora, esses direitos serão melhor 

resguardados pelos requerentes.Registra-se que o deferimento da guarda 

não é definitivo, tampouco faz cessar o poder familiar, o que permite aos 

genitores, futuramente, caso tenham interesse, postular a reversão da 

situação, a teor do artigo 35, do Estatuto da Criança de do 

Adolescente.Diante do exposto, em razão do princípio do melhor interesse 

da criança e ante a ausência de elementos desabonadores em relação 

aos requerentes, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, 

nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil e nos moldes do 

artigo 33 do Estatuto da Criança e do Adolescente, de modo que concedo 

a GUARDA PROVISÓRIA do menor VICTOR ALEXANDRE SANTOS ROCHA 

aos avós paternosRITA ROCHA VICENTE e ANTÔNIO AGOSTINHO 

VICENTE. EXPEÇA-SE termo de guarda provisória e INTIMEM-SE para que 

assinem em cartório. Oficie-se à equipe multidisciplinar vinculada à esta 

Comarca para que proceda ao estudo psicossocial na residência dos 

requerentes, devendo averiguar a existência de vínculo afetivo entre as 

partes. O prazo para entrega do laudo será de 30 (trinta) dias.DEIXO DE 

DESIGNAR audiência de conciliação, haja vista que os requeridos estão 

em lugar incerto e não sabido.Tendo em vista que o diligente Promotor de 

Justiça realizou pesquisas (SIEL, INFOSEG, FACEBOOK), obtendo 

informação de que o genitor encontra-se nos Estados Unidos e a 

requerida em endereço incerto e não sabido, declaro satisfeita as 

condições do art. 256, § 3º, do CPC.Portanto, CITEM-SE os requeridos por 

edital, com prazo de 30 (trinta) dias, para responderem a presente ação, 

sob pena de serem tidos como verdadeiros os fatos alegados pela autora 

(art. 344, CPC).Decorrido o prazo sem que a parte requerida se manifeste, 

certifique-se.Por corolário, desde já, fica declarada a revelia e, nos termos 

do art. 72, inciso II, do CPC, NOMEIO curador especial dos requeridos, a 

Douta Advogada, VERA LÚCIA NOVAK, inscrita na OAB/MT, nº 

10886.Havendo citação por edital e inércia da parte requerida, INTIME-SE a 

causídica acima nomeada para manifestar aceitação do múnus que lhe foi 

atribuído, bem como defesa correspondente.Aportada aos autos a 

contestação dos requeridos, INTIME-SE a parte autora para impugnação, 

no prazo de 15 (quinze) dias.Cumpridas as etapas acima, ABRA-SE vista 

dos autos ao Ministério Público e, após, façam os autos conclusos para 

saneamento ou julgamento antecipado do mérito.Cientifique-se o 

representante do Ministério Público.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Jauru/MT, 16 de outubrode 2018.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Leonardo Lopes da 

Silva, digitei.

Jauru, 30 de novembro de 2018

Thiago Silvestre Perrut Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 9208 Nr: 209-98.2007.811.0047

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Darcio Luiz de Moura

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THUCYDIDES FRANCISCO 

CONCEIÇÃO ALVARES - OAB:4552, Uemerson Alves Ferreira - 

OAB:OAB/MT 14866

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Thiago Silvestre Perrut, Gestor Judiciário, lotado na Vara Única da 

Comarca de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na forma 

da Lei, IMPULSIONA os presentes autos, a fim de que:

1. Intimar os advogados constituídos do denunciado para que fiquem 

cientes da expedição de carta precatória a comarca de Araputanga/MT, 

com a finalidade de proceder à inquirição da testemunha João Antônio da 

Silva.

Jauru, 4 de dezembro de 2018.

Thiago Silvestre Perrut

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34677 Nr: 1488-75.2014.811.0047

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Helena Vieira Teixeira Olegário

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATYA REGINA NOVAK DE 

MOURA - OAB:15989

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Thiago Silvestre Perrut, Gestor Judiciário, lotado na Vara Única da 

Comarca de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na forma 

da Lei, em cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e 

norma 2.17.4.7 da CNGC], bem assim aos termos contidos nos 

Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado, IMPULSIONA os presentes autos, a fim de que:

1. Seja o(a) exequente intimado, na(s) pessoa(s) de seu(s) advogado(s), 

para que se manifeste acerca do(s) ofício(s) acostado(s) aos autos, da 

lavra da Coordenadoria de Execução Judicial (COREJ) do TRF da 1ª 

Região, o(s) qual(is) noticia(m) o efetivo pagamento da(s) Requisição(ões) 

de Pequeno Valor expedida(s);

2. Tendo em vista que, em consulta ao Sistema SISCONDJ, verifica-se que 

o valor constrito/depositado nos autos não encontra-se vinculado, seja 

expedido ofício à Conta Única, a fim de se proceda à vinculação, 

encaminhando-se, para tanto, os documentos necessários.

Jauru, 11 de dezembro de 2018.

Thiago Silvestre Perrut

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 43574 Nr: 657-22.2017.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAET DIAS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Thiago Silvestre Perrut, Gestor Judiciário, lotado na Vara Única da 

Comarca de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na forma 

da Lei, em cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e arts. 

701, XVIII, e 482, VI, ambos da CNGC], bem assim aos termos contidos nos 

Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado, IMPULSIONA os presentes autos, a fim de que:

1. Sejam as partes intimadas, a fim de que se manifestem a respeito do 

Laudo Médico Pericial acostado aos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, 

nos termos do art. 477, §1º, do CPC, sendo que o silêncio valerá pela 

presunção de concordância.

Jauru, 11 de dezembro de 2018.

Thiago Silvestre Perrut

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 39979 Nr: 496-46.2016.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jose da Silva Ferraz Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TAINÃ DE CAMPOS RONDON - 

OAB:22017/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Thiago Silvestre Perrut, Gestor Judiciário, lotado na Vara Única da 
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Comarca de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na forma 

da Lei, em cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e arts. 

701, XVIII, e 482, VI, ambos da CNGC], bem assim aos termos contidos nos 

Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado, IMPULSIONA os presentes autos, a fim de que:

1. Sejam as partes intimadas, a fim de que se manifestem a respeito do 

Laudo Médico Pericial acostado aos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, 

nos termos do art. 477, §1º, do CPC, sendo que o silêncio valerá pela 

presunção de concordância.

Jauru, 11 de dezembro de 2018.

Thiago Silvestre Perrut

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 47873 Nr: 782-53.2018.811.0047

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Volkswagen S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sidnei Aquino de Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Thiago Silvestre Perrut, Gestor Judiciário, lotado na Vara Única da 

Comarca de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na forma 

da Lei, em cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e arts. 

701, XVIII, e 482, VI, ambos da CNGC], bem assim aos termos contidos nos 

Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado, IMPULSIONA os presentes autos, a fim de que:

1. Seja a parte exequente intimada, através de seu(s) patrono(s), a fim de 

que se manifeste acerca do teor da Certidão do Oficial de Justiça retro.

Jauru, 11 de dezembro de 2018.

Thiago Silvestre Perrut

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 43451 Nr: 596-64.2017.811.0047

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS MENDONÇA FALCI, Orlando Falci, 

Antonia Mendonça Falci

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO CÉSAR GOMES 

ALBUQUERQUE - OAB:36165

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Thiago Silvestre Perrut, Gestor Judiciário, lotado na Vara Única da 

Comarca de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na forma 

da Lei, em cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e arts. 

701, XVIII, e 482, VI, ambos da CNGC], bem assim aos termos contidos nos 

Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado, IMPULSIONA os presentes autos, a fim de que:

1. Seja a parte autora intimada, através de seu(s) patronos(s), a fim de 

que se manifeste a respeito dos Embargos à Ação Monitória opostos, no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 702, §5º, do CPC.

Jauru, 11 de dezembro de 2018.

Thiago Silvestre Perrut

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 33867 Nr: 1070-40.2014.811.0047

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Katia Regina Novak de Moura

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATYA REGINA NOVAK DE 

MOURA - OAB:15989

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Thiago Silvestre Perrut, Gestor Judiciário, lotado na Vara Única da 

Comarca de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na forma 

da Lei, em cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e arts. 

701, XVIII, e 482, VI, ambos da CNGC], bem assim aos termos contidos nos 

Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado, IMPULSIONA os presentes autos, a fim de que:

1. Seja a parte exequente intimada, a fim de que se manifeste a respeito 

do teor do ofício retro, no prazo de 15 (quinze) dias.

Jauru, 11 de dezembro de 2018.

Thiago Silvestre Perrut

Gestor Judiciário

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000063-54.2018.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA GRACIELA CORREA BENTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA GRACIELA CORREA BENTO OAB - MT0017873A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DESPACHO Processo: 

1000063-54.2018.8.11.0047. EXEQUENTE: CLAUDIA GRACIELA CORREA 

BENTO EXECUTADO: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos. Considerando que a decisão inicial contemplou a 

sequência do processo na hipótese de decurso de prazo sem que a parte 

executada/requerida apresentasse impugnação, DETERMINO que a 

Secretaria providencie o integral cumprimento da decisão referida, 

atentando-se para todas as determinações nela contida. INTIMEM-SE as 

partes. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Jauru/MT, 10 de dezembro 

de 2018. Angela Maria Janczeski Goes Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000077-38.2018.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

CARMELITA LUCIA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO AMBROSIO CURVO FILHO OAB - MT0022120A 

(ADVOGADO(A))

PABLO PIZZATTO GAMEIRO OAB - MT22323/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLODOALDO MANSANO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE JAURU (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte requerente, por seus advogados, via 

DJE, para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, impugnar(em) a(s) 

contestação(ões) e os documentos nela acostados, devendo o referido 

prazo ser contado a partir do término do prazo para apresentação(ões) 

da(s) defesa(s) – Enunciado n. 12 da Súmula da Turma Recursal Única 

deste Estado de Mato Grosso.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010052-96.2017.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

EDIMAR RODRIGUES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAYDY ROBERTA BOTON OAB - MT20209/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS OAB - MT0007718A 

(ADVOGADO(A))
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Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DECISÃO Processo: 

8010052-96.2017.8.11.0047. EXEQUENTE: EDIMAR RODRIGUES DA SILVA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. DETERMINO que a 

Secretaria tome as providências necessárias para vinculação ao presente 

feito do numerário penhorado/sequestrado nos autos. Na sequência, 

considerando que, devidamente intimada para se manifestar sobre a 

indisponibilidade levada a efeito nos autos, a Fazenda Pública permaneceu 

inerte, ainda, o inteiro teor da petição da parte autora a qual informa os 

dados bancários necessários para a expedição do competente alvará 

eletrônico, DETERMINO a expedição alvará de liberação. Após o decurso 

do prazo de 10 (dez) dias da remessa do respectivo alvará eletrônico, 

INTIME-SE a parte exequente/requerente, via DJE, para que, no prazo de 

15 (quinze) dias se manifeste requerendo o que entender pertinente. 

Apresentada manifestação ou decorrido o prazo, fato que deverá ser 

certificado nos autos, REMETAM-ME os autos conclusos para deliberação. 

INTIMEM-SE as partes. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Jauru/MT, 10 

de dezembro de 2018. Angela Maria Janczeski Goes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010049-44.2017.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

EDIMAR RODRIGUES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAYDY ROBERTA BOTON OAB - MT20209/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS OAB - MT0007718A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DECISÃO Processo: 

8010049-44.2017.8.11.0047. EXEQUENTE: EDIMAR RODRIGUES DA SILVA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. DETERMINO que a 

Secretaria tome as providências necessárias para vinculação ao presente 

feito do numerário penhorado/sequestrado nos autos. Na sequência, 

considerando que, devidamente intimada para se manifestar sobre a 

indisponibilidade levada a efeito nos autos, a Fazenda Pública requerida 

permaneceu inerte, ainda, o inteiro teor da petição da parte autora, a qual 

informa os dados bancários necessários para a expedição do competente 

alvará eletrônico, DETERMINO a expedição de alvará de liberação. Após, o 

decurso do prazo de 10 (dez) dias da remessa do respectivo alvará 

eletrônico, INTIME-SE a parte exequente/requerente, via DJE para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste requerendo o que entender 

pertinente. Apresentada manifestação ou decorrido o prazo, fato que 

deverá ser certificado nos autos, REMETAM-ME os autos conclusos para 

deliberação. INTIMEM-SE as partes. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. 

Jauru/MT, 10 de dezembro de 2018. Angela Maria Janczeski Goes Juíza 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010048-59.2017.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

EDIMAR RODRIGUES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAYDY ROBERTA BOTON OAB - MT20209/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS OAB - MT0007718A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DECISÃO Processo: 

8010048-59.2017.8.11.0047. EXEQUENTE: EDIMAR RODRIGUES DA SILVA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. DETERMINO que a 

Secretaria tome as providências necessárias para vinculação ao presente 

feito do numerário penhorado/sequestrado nos autos. Na sequência, 

considerando que, devidamente intimada para se manifestar sobre a 

indisponibilidade levada a efeito nos autos a Fazenda Pública requerida 

permaneceu inerte, ainda, o inteiro teor da petição da parte autora, a qual 

informa os dados bancários necessários para a expedição do competente 

alvará eletrônico, DETERMINO a expedição alvará de liberação. Após, o 

decurso do prazo de 10 (dez) dias da remessa do respectivo alvará 

eletrônico, INTIME-SE a parte exequente/requerente, via DJE para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias se manifeste requerendo o que entender 

pertinente. Apresentada manifestação ou decorrido o prazo, fato que 

deverá ser certificado nos autos, REMETAM-ME os autos conclusos para 

deliberação. INTIMEM-SE as partes. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. 

Jauru/MT, 10 de dezembro de 2018. Angela Maria Janczeski Goes Juíza 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010045-07.2017.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

EDIMAR RODRIGUES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAYDY ROBERTA BOTON OAB - MT20209/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS OAB - MT0007718A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DECISÃO Processo: 

8010045-07.2017.8.11.0047. EXEQUENTE: EDIMAR RODRIGUES DA SILVA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. DETERMINO que a 

Secretaria certifique o decurso do prazo para manifestação da Fazenda 

Pública acerca da indisponibilidade levada a efeito nos autos. Na 

sequência, considerando que, devidamente intimada para se manifestar, a 

Fazenda Pública permaneceu inerte, ainda, o inteiro teor da petição da 

parte autora, a qual informa os dados bancários necessários para a 

expedição do competente alvará eletrônico, DETERMINO a expedição 

alvará de liberação do valor constrito. Após, o decurso do prazo de 10 

(dez) dias da remessa do respectivo alvará eletrônico, INTIME-SE a parte 

exequente/requerente, via DJE para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se 

manifeste requerendo o que entender pertinente. Apresentada 

manifestação ou decorrido o prazo, fato que deverá ser certificado nos 

autos, REMETAM-ME os autos conclusos para deliberação. INTIMEM-SE as 

partes. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Jauru/MT, 10 de dezembro 

de 2018. Angela Maria Janczeski Goes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010044-22.2017.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

EDIMAR RODRIGUES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAYDY ROBERTA BOTON OAB - MT20209/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS OAB - MT0007718A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DECISÃO Processo: 

8010044-22.2017.8.11.0047. EXEQUENTE: EDIMAR RODRIGUES DA SILVA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO DETERMINO que a Secretaria 

certifique o decurso do prazo para manifestação da Fazenda Pública 

acerca da indisponibilidade levada a efeito nos autos. Na sequência, 

considerando que, devidamente intimada para se manifestar, a Fazenda 

Pública permaneceu inerte, ainda, o inteiro teor da petição da parte autora, 

a qual informa os dados bancários necessários para a expedição do 

competente alvará eletrônico, DETERMINO a expedição alvará de 

liberação. Após, o decurso do prazo de 10 (dez) dias da remessa do 
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respectivo alvará eletrônico, INTIME-SE a parte exequente/requerente, via 

DJE para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste requerendo o 

que entender pertinente. Apresentada manifestação ou decorrido o prazo, 

fato que deverá ser certificado nos autos, REMETAM-ME os autos 

conclusos para deliberação do valor constrito. INTIMEM-SE as partes. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Jauru/MT, 10 de dezembro de 2018. 

Angela Maria Janczeski Goes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000168-65.2017.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE RICARDO LUCAS ROSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEIDE MARLENA DE AVILA ESPINDOLA OAB - MT0013836A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DECISÃO Processo: 

1000168-65.2017.8.11.0047. EXEQUENTE: FELIPE RICARDO LUCAS ROSA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO DETERMINO que a Secretaria 

tome as providências necessárias para vinculação ao presente feito do 

numerário penhorado/sequestrado nos autos. Na sequência, 

considerando que, devidamente intimada para se manifestar sobre a 

indisponibilidade levada a efeito nos autos a Fazenda Pública requerida 

permaneceu inerte, ainda, o inteiro teor da petição da parte autora, a qual 

informa os dados bancários necessários para a expedição do competente 

alvará eletrônico, DETERMINO a expedição alvará de liberação. Após, o 

decurso do prazo de 10 (dez) dias da remessa do respectivo alvará 

eletrônico, INTIME-SE a parte exequente/requerente, via DJE para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias se manifeste requerendo o que entender 

pertinente. Apresentada manifestação ou decorrido o prazo, fato que 

deverá ser certificado nos autos, REMETAM-ME os autos conclusos para 

deliberação. INTIMEM-SE as partes. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. 

Jauru/MT, 10 de dezembro de 2018. Angela Maria Janczeski Goes Juíza 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000158-21.2017.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE RICARDO LUCAS ROSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEIDE MARLENA DE AVILA ESPINDOLA OAB - MT0013836A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DECISÃO Processo: 

1000158-21.2017.8.11.0047. EXEQUENTE: FELIPE RICARDO LUCAS ROSA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO DETERMINO que a Secretaria 

tome as providências necessárias para vinculação ao presente feito do 

numerário penhorado/sequestrado nos autos. Na sequência, 

considerando que, devidamente intimada para se manifestar sobre a 

indisponibilidade levada a efeito nos autos a Fazenda Pública requerida 

permaneceu inerte, ainda, o inteiro teor da petição da parte autora, a qual 

informa os dados bancários necessários para a expedição do competente 

alvará eletrônico, DETERMINO a expedição alvará de liberação. Após, o 

decurso do prazo de 10 (dez) dias da remessa do respectivo alvará 

eletrônico, INTIME-SE a parte exequente/requerente, via DJE para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias se manifeste requerendo o que entender 

pertinente. Apresentada manifestação ou decorrido o prazo, fato que 

deverá ser certificado nos autos, REMETAM-ME os autos conclusos para 

deliberação. INTIMEM-SE as partes. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. 

Jauru/MT, 10 de dezembro de 2018. Angela Maria Janczeski Goes Juíza 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000178-12.2017.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA GRACIELA CORREA BENTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA GRACIELA CORREA BENTO OAB - MT0017873A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DECISÃO Processo: 

1000178-12.2017.8.11.0047. EXEQUENTE: CLAUDIA GRACIELA CORREA 

BENTO EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO DETERMINO que a 

Secretaria tome as providências necessárias para vinculação ao presente 

feito do numerário penhorado/sequestrado nos autos. Na sequência, 

considerando que, devidamente intimada para se manifestar sobre a 

indisponibilidade levada a efeito nos autos a Fazenda Pública requerida 

permaneceu inerte, ainda, o inteiro teor da petição da parte autora, a qual 

informa os dados bancários necessários para a expedição do competente 

alvará eletrônico, DETERMINO a expedição alvará de liberação. Após, o 

decurso do prazo de 10 (dez) dias da remessa do respectivo alvará 

eletrônico, INTIME-SE a parte exequente/requerente, via DJE para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias se manifeste requerendo o que entender 

pertinente. Apresentada manifestação ou decorrido o prazo, fato que 

deverá ser certificado nos autos, REMETAM-ME os autos conclusos para 

deliberação. INTIMEM-SE as partes. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. 

Jauru/MT, 10 de dezembro de 2018. Angela Maria Janczeski Goes Juíza 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000051-74.2017.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA GRACIELA CORREA BENTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA GRACIELA CORREA BENTO OAB - MT0017873A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DECISÃO Processo: 

1000051-74.2017.8.11.0047. EXEQUENTE: CLAUDIA GRACIELA CORREA 

BENTO EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Trata-se de 

Execução de Honorários advocatícios ajuizada em face do ESTADO DE 

MATO GROSSO em que a parte exequente pretende o recebimento de 

créditos oriundos de honorários arbitrados em decorrência de nomeação 

para patrocínio de interesses de pessoas hipossuficientes, ante a 

inexistência de Defensoria Pública nesta Comarca. Compulsando os autos, 

verifico que o presente feito teve seu regular processamento atendendo 

assim, os ditames legais e, resguardando integralmente os direitos de 

ambas as partes, tendo a parte autora, requerido o sequestro de valores 

via sistema Bacenjud, com o intuito de que seja satisfeito o crédito 

exequendo, tendo em vista que a parte executada não efetuou o referido 

pagamento no prazo legal. Vieram os autos conclusos para deliberação 

quanto ao pedido de sequestro. É o sucinto relatório. Fundamento. Pois 

bem, é dos autos que mesmo após ser efetivamente cientificado, 

conforme determina o art. 535, § 3°, inciso II, do CPC para efetuar o 

pagamento da obrigação de pequeno valor a parte executada quedou-se 

inerte. Ocorre que, muito embora a Lei n.º 13.105/2015 tenha trazido 

mudanças com relação ao pagamento de obrigações de pequeno valor 

(art. 535, § 3°, inciso II, do CPC) esta silenciou com relação ao fato do não 

pagamento dessas obrigações no prazo mencionado no artigo. Nesse 

ponto, mostra-se perfeitamente possível o sequestro de numerário, 

havendo inércia no atendimento da requisição judicial, ante a aplicação 

analógica do art. 17, § 2°, da Lei n.º 10.259/2001, que institui os Juizados 

Especiais Federais, já que traz norma condizente e harmônica como o 

CPC, in verbis: “Art. 17. Tratando-se de obrigação de pagar quantia certa, 

após o trânsito em julgado da decisão, o pagamento será efetuado no 

prazo de sessenta dias, contados da entrega da requisição, por ordem do 

Juiz, à autoridade citada para a causa, na agência mais próxima da Caixa 
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Econômica Federal ou do Banco do Brasil, independentemente de 

precatório. omissis § 2º Desatendida a requisição judicial, o Juiz 

determinará o sequestro do numerário suficiente ao cumprimento da 

decisão”. Da mesma forma, a Lei n.° 12.153/2009, que dispõe sobre os 

Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito 

Federal, dos Territórios e dos Municípios – destarte, perfeitamente 

aplicável ao caso diretamente – em seu art. 13, incisos I e § 1. °, também 

preceitua a respeito do prazo menor de 02 meses para liquidação da RPV 

e relativamente ao sequestro de numerário para efetivar a prestação 

jurisdicional nas hipóteses do ente estatal também permanecer inerte, com 

é o caso, inclusive a dispensar a prévia oitiva deste: “Art. 13. Tratando-se 

de obrigação de pagar quantia certa, após o trânsito em julgado da 

decisão, o pagamento será efetuado: I – no prazo máximo de 60 

(sessenta) dias, contado da entrega da requisição do juiz à autoridade 

citada para a causa, independentemente de precatório, na hipótese do § 

3.º do art. 100 da Constituição Federal; omissis § 1.º Desatendida a 

requisição judicial, o juiz, imediatamente, determinará o sequestro do 

numerário suficiente ao cumprimento da decisão, dispensada a audiência 

da Fazenda Pública”. Nesse sentido, trago à baila algumas jurisprudências 

selecionadas acerca do tema: “EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA 

PÚBLICA. EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. AUSÊNCIA 

DE PAGAMENTO. BLOQUEIO DO VALOR EXEQUENDO. ADMISSIBILIDADE. 

O regime de precatórios não se aplica aos pagamentos pela Administração 

Pública das requisições de pequeno valor, podendo o Juiz, diante da 

recusa no cumprimento da obrigação no prazo legal, determinar o 

sequestro de numerário correspondente na conta do Município, ainda que 

destinada ao recebimento de repasses para a manutenção da educação”. 

(TJMG; AI 1.0126.04.000568-1/002; Rel. Des. Edilson Olímpio Fernandes; 

Julg. 04/04/2017; DJEMG 17/04/2017)” (com destaques nossos) 

“ADMINISTRATIVO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. PRAZO. 

DESATENDIMENTO. SEQUESTRO DO NUMERÁRIO. CABIMENTO. EXEGESE 

DE ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO REPETITIVO. RESP 

PARADIGMA 1.143.677/RS. 1. Descumprido o prazo legal estipulado na 

legislação de regência para adimplemento da Requisição de Pequeno 

Valor, o sequestro de numerário é medida que se impõe, consoante 

entendimento jurisprudencial já reiterado nesta Corte. 2. "O prazo para 

pagamento de quantia certa encartada na sentença judicial transitada em 

julgado, mediante a Requisição de Pequeno Valor, é de 60 (sessenta) dias 

contados da entrega da requisição, por ordem do Juiz, à autoridade citada 

para a causa, sendo certo que, desatendida a requisição judicial, o Juiz 

determinará o sequestro do numerário suficiente ao cumprimento da 

decisão (artigo 17, caput e § 2º, da Lei nº 10.259/2001)" (REsp 

1.143.677/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE ESPECIAL, julgado em 

02/12/2009, DJe 04/02/2010. Recurso Especial submetido ao rito dos 

recurso repetitivos nos termos do art. 543 - C do CPC/73.). 3. "Se a 

requisição não é cumprida no prazo assinalado pela normatização 

específica (120 dias, no caso do TJ-MT), deve ser determinado o 

sequestro, não havendo falar em emissão de precatório, nem, portanto, 

em aplicação da EC 62/2009" (RMS 35.075/MT, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/02/2012, DJe 06/03/2012). 

Agravo interno improvido”. (Superior Tribunal de Justiça - STJ; AgInt-RMS 

50.386; Proc. 2016/0071000-9; DF; Segunda Turma; Rel. Min. Humberto 

Martins; DJE 25/08/2016)” (com destaques nossos) “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA 

PÚBLICA. ATRASO NO PAGAMENTO DA RPV. BLOQUEIO DE VERBAS 

PÚBLICAS VIA BACEN-JUD. POSSIBILIDADE. 1. O Município alega ter o 

juízo a quo determinado o bloqueio via BACENJUD de sua conta bancária 

para pagamento dos créditos dos autores, sem, contudo, ter sido intimado 

para cumprir com a obrigação de pagamento do RPV. Aduz, ainda, que 

teria o prazo de sessenta dias, a partir da intimação, para efetuar o 

pagamento. 2. Ocorre que à fl. 399 dos autos, o próprio Município de 

Agrestina confessa, em petição apresentada, já ter sido intimado para 

efetuar o pagamento do débito no prazo de sessenta dias. Essa petição, 

inclusive, foi protocolizada em 2 de julho de 2014, ou seja, seis meses 

antes do ajuizamento do agravo de instrumento. Desse modo, a alegação 

do Município no sentido de que não foi intimado para cumprir com a 

obrigação de pagamento do RPV não se sustenta. 3. Além disso, por força 

do art. 100,§ 1º-A da Constituição Federal, o débito é de natureza 

alimentar, sendo, portanto, questão de ordem pública o seu cumprimento. 

4. Sobre a possibilidade de bloqueio de verbas públicas via BACENJUD 

para pagamento de sentença contra a fazenda pública por atraso no 

pagamento da RPV, cito os seguintes precedentes: TJ-RS - AI: 

70049949431 RS , Relator: Helena Marta Suarez Maciel, Data de 

Julgamento: 11/12/2012, Vigésima Quinta Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 18/12/2012 e TJ-BA - APL: 

00002505120078050138 BA 0000250-51.2007.8.05.0138, Relator: Silvia 

Carneiro Santos Zarif, Data de Julgamento: 28/02/2012, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: 16/11/2012) 5. Desse modo, correta foi a 

decisão agravada que determinou o bloqueio via BACENJUD dos créditos 

dos autores, não havendo qualquer fundamento legal que autorize a 

suspensão da execução.6. À unanimidade de votos, foi negado 

provimento ao presente agravo de instrumento. (TJ-PE - AI: 3693245 PE, 

Relator: Antenor Cardoso Soares Junior, Data de Julgamento: 17/03/2015, 

3ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 25/03/2015)” (com 

destaques nossos) Em resumo, a requisição de pequeno valor deve ser 

paga em até dois meses, através do ofício requisitório do juiz da execução 

ao Procurador Geral do Estado, que disponibilizará os recursos 

financeiros devidos em conta bancária mais próxima do domicílio da parte 

exequente, a serem levantados mediante alvará judicial. O que em Mato 

Grosso é feito regularmente por meio da conta “Conta Única dos Depósitos 

Judiciais”. Se a Fazenda Pública não fizer o pagamento, perfeitamente 

factível se revela o bloqueio ou sequestro de valores suficientes, que é 

operacionalizado, em regra, via do sistema BACENJUD, liberando-os a 

seguir à parte exequente pelo aludido alvará judicial, sendo isto inclusive o 

que prevê o Enunciado n.º 7, do FONAJE da Fazenda Pública, vejamos: 

“ENUNCIADO 07 – O sequestro previsto no § 1º do artigo 13 da Lei nº 

12.153/09 também poderá ser feito por meio do BACENJUD, ressalvada a 

hipótese de precatório (XXX Encontro – São Paulo/SP)”. Ressalto, ainda, 

que a referida medida encontra previsão no art. 6º do Provimento n.º 

011/2017-CM que dispõe sobre o processamento e pagamento de 

Requisição de Pequeno Valor – RPV, no âmbito do Poder Judiciário do 

Estado de Mato Grosso, ‘in verbis’: “Art. 6º O Juízo promoverá o sequestro 

do valor líquido atualizado, via BACEN-JUD, na ausência de comprovação 

do depósito judicial do valor líquido”. Ante o exposto, com fulcro no artigo 

17, § 2º da Lei n. 10.259/2001 e, subsidiariamente, com fundamento no art. 

13, § 1º, da Lei n. 12.153/2009, DEFIRO o pedido formulado pela parte 

autora para o fim de DETERMINAR o sequestro de numerário, via sistema 

BACEN-JUD, em conta corrente em que o Estado de Mato Grosso, inscrito 

no CNPJ n.º 03.507.415/0001-44, eventualmente, figure como titular, 

estabelecendo como valor limite a ser penhorado a quantia de R$ 8.550,62 

(oito mil quinhentos e cinquenta reais e sessenta e dois centavos). A 

penhora será processada em conformidade com o art. 854 do NCPC, 

assim como com o procedimento detalhado no art. 512, da CNGCJ/TJMT, 

atentando-se especialmente para os seguintes comandos: a) a partir 

deste momento, até o processamento completo da ordem de bloqueio de 

valores, os autos deverão permanecer em gabinete (CNGCJ/TJMT, § 2°, do 

art. 512); b) havendo bloqueio de valores, em mais de uma conta, os autos 

deverão ser identificados com tarja vermelha e, terão prioridade de 

tramitação, apontando a sua urgência e preferência na análise de 

eventuais desbloqueios (CNGCJ/TJMT, § 3°, do art. 512), cabendo à 

Secretaria a expedição de ofício ao Departamento da Conta Judicial, para 

vinculação do valor depositado a este processo; c) ainda para a hipótese 

de bloqueio de valores, DETERMINO a intimação da parte executada, 

acerca da indisponibilidade levada a efeito nos autos para, querendo, no 

prazo de 05 (cinco) dias, comprovar que: a) as quantias tornadas 

indisponíveis são impenhoráveis; b) ainda remanesce indisponibilidade 

excessiva de ativos financeiros, conforme disciplina o art. 854, § 3°, inciso 

I e II, do CPC, rejeitada a manifestação ou não havendo, fato que deverá 

ser certificado nos autos, converter-se-á a indisponibilidade em penhora, 

sem a necessidade de lavratura de termo, devendo ser providenciada a 

transferência do montante para a Conta Única dos Depósitos Judiciais (§ 

5º, do art. 854, do CPC). Se o sequestro do valor for exitoso, OFICIE-SE 

imediatamente à Fazenda Pública Estadual, de maneira a recolher a RPV 

liquidada, neste caso, lamentavelmente pelo juízo, a evitar qualquer 

possibilidade de pagamento em duplicidade e locupletamento ilícito. Por fim, 

certificado o decurso do prazo para que a parte executada se manifeste 

acerca da indisponibilidade levada a efeito ou não se obtendo êxito na 

medida deferida, INTIME-SE a parte autora, via DJE para que, no prazo de 

10 (dez) dias, promova o andamento do feito, requerendo o que entender 

pertinente. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Jauru/MT, 

10 de dezembro de 2018. Angela Maria Janczeski Góes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010005-25.2017.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039412/12/2018 Página 757 de 855
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ARLES DIAS SILVA OAB - MT0015764A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS OAB - MT0007718A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DECISÃO Processo: 

8010005-25.2017.8.11.0047. EXEQUENTE: ARLES DIAS SILVA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Trata-se de Execução 

de Honorários advocatícios ajuizada em face do ESTADO DE MATO 

GROSSO em que a parte exequente pretende o recebimento de créditos 

oriundos de honorários arbitrados em decorrência de nomeação para 

patrocínio de interesses de pessoas hipossuficientes, ante a inexistência 

de Defensoria Pública nesta Comarca. Compulsando os autos, verifico que 

o presente feito teve seu regular processamento atendendo assim, os 

ditames legais e, resguardando integralmente os direitos de ambas as 

partes, tendo a parte autora, requerido o sequestro de valores via sistema 

Bacenjud, com o intuito de que seja satisfeito o crédito exequendo, tendo 

em vista que a parte executada não efetuou o referido pagamento no 

prazo legal. Vieram os autos conclusos para deliberação quanto ao pedido 

de sequestro. É o sucinto relatório. Fundamento. Pois bem, é dos autos 

que mesmo após ser efetivamente cientificado, conforme determina o art. 

535, § 3°, inciso II, do CPC para efetuar o pagamento da obrigação de 

pequeno valor a parte executada quedou-se inerte. Ocorre que, muito 

embora a Lei n.º 13.105/2015 tenha trazido mudanças com relação ao 

pagamento de obrigações de pequeno valor (art. 535, § 3°, inciso II, do 

CPC) esta silenciou com relação ao fato do não pagamento dessas 

obrigações no prazo mencionado no artigo. Nesse ponto, mostra-se 

perfeitamente possível o sequestro de numerário, havendo inércia no 

atendimento da requisição judicial, ante a aplicação analógica do art. 17, § 

2°, da Lei n.º 10.259/2001, que institui os Juizados Especiais Federais, já 

que traz norma condizente e harmônica como o CPC, in verbis: “Art. 17. 

Tratando-se de obrigação de pagar quantia certa, após o trânsito em 

julgado da decisão, o pagamento será efetuado no prazo de sessenta 

dias, contados da entrega da requisição, por ordem do Juiz, à autoridade 

citada para a causa, na agência mais próxima da Caixa Econômica Federal 

ou do Banco do Brasil, independentemente de precatório. omissis § 2º 

Desatendida a requisição judicial, o Juiz determinará o sequestro do 

numerário suficiente ao cumprimento da decisão”. Da mesma forma, a Lei 

n.° 12.153/2009, que dispõe sobre os Juizados Especiais da Fazenda 

Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos 

Municípios – destarte, perfeitamente aplicável ao caso diretamente – em 

seu art. 13, incisos I e § 1. °, também preceitua a respeito do prazo menor 

de 02 meses para liquidação da RPV e relativamente ao sequestro de 

numerário para efetivar a prestação jurisdicional nas hipóteses do ente 

estatal também permanecer inerte, com é o caso, inclusive a dispensar a 

prévia oitiva deste: “Art. 13. Tratando-se de obrigação de pagar quantia 

certa, após o trânsito em julgado da decisão, o pagamento será efetuado: I 

– no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contado da entrega da 

requisição do juiz à autoridade citada para a causa, independentemente de 

precatório, na hipótese do § 3.º do art. 100 da Constituição Federal; 

omissis § 1.º Desatendida a requisição judicial, o juiz, imediatamente, 

determinará o sequestro do numerário suficiente ao cumprimento da 

decisão, dispensada a audiência da Fazenda Pública”. Nesse sentido, 

trago à baila algumas jurisprudências selecionadas acerca do tema: 

“EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO 

DE PEQUENO VALOR. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. BLOQUEIO DO 

VALOR EXEQUENDO. ADMISSIBILIDADE. O regime de precatórios não se 

aplica aos pagamentos pela Administração Pública das requisições de 

pequeno valor, podendo o Juiz, diante da recusa no cumprimento da 

obrigação no prazo legal, determinar o sequestro de numerário 

correspondente na conta do Município, ainda que destinada ao 

recebimento de repasses para a manutenção da educação”. (TJMG; AI 

1.0126.04.000568-1/002; Rel. Des. Edilson Olímpio Fernandes; Julg. 

04/04/2017; DJEMG 17/04/2017)” (com destaques nossos) 

“ADMINISTRATIVO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. PRAZO. 

DESATENDIMENTO. SEQUESTRO DO NUMERÁRIO. CABIMENTO. EXEGESE 

DE ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO REPETITIVO. RESP 

PARADIGMA 1.143.677/RS. 1. Descumprido o prazo legal estipulado na 

legislação de regência para adimplemento da Requisição de Pequeno 

Valor, o sequestro de numerário é medida que se impõe, consoante 

entendimento jurisprudencial já reiterado nesta Corte. 2. "O prazo para 

pagamento de quantia certa encartada na sentença judicial transitada em 

julgado, mediante a Requisição de Pequeno Valor, é de 60 (sessenta) dias 

contados da entrega da requisição, por ordem do Juiz, à autoridade citada 

para a causa, sendo certo que, desatendida a requisição judicial, o Juiz 

determinará o sequestro do numerário suficiente ao cumprimento da 

decisão (artigo 17, caput e § 2º, da Lei nº 10.259/2001)" (REsp 

1.143.677/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE ESPECIAL, julgado em 

02/12/2009, DJe 04/02/2010. Recurso Especial submetido ao rito dos 

recurso repetitivos nos termos do art. 543 - C do CPC/73.). 3. "Se a 

requisição não é cumprida no prazo assinalado pela normatização 

específica (120 dias, no caso do TJ-MT), deve ser determinado o 

sequestro, não havendo falar em emissão de precatório, nem, portanto, 

em aplicação da EC 62/2009" (RMS 35.075/MT, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/02/2012, DJe 06/03/2012). 

Agravo interno improvido”. (Superior Tribunal de Justiça - STJ; AgInt-RMS 

50.386; Proc. 2016/0071000-9; DF; Segunda Turma; Rel. Min. Humberto 

Martins; DJE 25/08/2016)” (com destaques nossos) “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA 

PÚBLICA. ATRASO NO PAGAMENTO DA RPV. BLOQUEIO DE VERBAS 

PÚBLICAS VIA BACEN-JUD. POSSIBILIDADE. 1. O Município alega ter o 

juízo a quo determinado o bloqueio via BACENJUD de sua conta bancária 

para pagamento dos créditos dos autores, sem, contudo, ter sido intimado 

para cumprir com a obrigação de pagamento do RPV. Aduz, ainda, que 

teria o prazo de sessenta dias, a partir da intimação, para efetuar o 

pagamento. 2. Ocorre que à fl. 399 dos autos, o próprio Município de 

Agrestina confessa, em petição apresentada, já ter sido intimado para 

efetuar o pagamento do débito no prazo de sessenta dias. Essa petição, 

inclusive, foi protocolizada em 2 de julho de 2014, ou seja, seis meses 

antes do ajuizamento do agravo de instrumento. Desse modo, a alegação 

do Município no sentido de que não foi intimado para cumprir com a 

obrigação de pagamento do RPV não se sustenta. 3. Além disso, por força 

do art. 100,§ 1º-A da Constituição Federal, o débito é de natureza 

alimentar, sendo, portanto, questão de ordem pública o seu cumprimento. 

4. Sobre a possibilidade de bloqueio de verbas públicas via BACENJUD 

para pagamento de sentença contra a fazenda pública por atraso no 

pagamento da RPV, cito os seguintes precedentes: TJ-RS - AI: 

70049949431 RS , Relator: Helena Marta Suarez Maciel, Data de 

Julgamento: 11/12/2012, Vigésima Quinta Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 18/12/2012 e TJ-BA - APL: 

00002505120078050138 BA 0000250-51.2007.8.05.0138, Relator: Silvia 

Carneiro Santos Zarif, Data de Julgamento: 28/02/2012, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: 16/11/2012) 5. Desse modo, correta foi a 

decisão agravada que determinou o bloqueio via BACENJUD dos créditos 

dos autores, não havendo qualquer fundamento legal que autorize a 

suspensão da execução.6. À unanimidade de votos, foi negado 

provimento ao presente agravo de instrumento. (TJ-PE - AI: 3693245 PE, 

Relator: Antenor Cardoso Soares Junior, Data de Julgamento: 17/03/2015, 

3ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 25/03/2015)” (com 

destaques nossos) Em resumo, a requisição de pequeno valor deve ser 

paga em até dois meses, através do ofício requisitório do juiz da execução 

ao Procurador Geral do Estado, que disponibilizará os recursos 

financeiros devidos em conta bancária mais próxima do domicílio da parte 

exequente, a serem levantados mediante alvará judicial. O que em Mato 

Grosso é feito regularmente por meio da conta “Conta Única dos Depósitos 

Judiciais”. Se a Fazenda Pública não fizer o pagamento, perfeitamente 

factível se revela o bloqueio ou sequestro de valores suficientes, que é 

operacionalizado, em regra, via do sistema BACENJUD, liberando-os a 

seguir à parte exequente pelo aludido alvará judicial, sendo isto inclusive o 

que prevê o Enunciado n.º 7, do FONAJE da Fazenda Pública, vejamos: 

“ENUNCIADO 07 – O sequestro previsto no § 1º do artigo 13 da Lei nº 

12.153/09 também poderá ser feito por meio do BACENJUD, ressalvada a 

hipótese de precatório (XXX Encontro – São Paulo/SP)”. Ressalto, ainda, 

que a referida medida encontra previsão no art. 6º do Provimento n.º 

011/2017-CM que dispõe sobre o processamento e pagamento de 

Requisição de Pequeno Valor – RPV, no âmbito do Poder Judiciário do 

Estado de Mato Grosso, ‘in verbis’: “Art. 6º O Juízo promoverá o sequestro 
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do valor líquido atualizado, via BACEN-JUD, na ausência de comprovação 

do depósito judicial do valor líquido”. Ante o exposto, com fulcro no artigo 

17, § 2º da Lei n. 10.259/2001 e, subsidiariamente, com fundamento no art. 

13, § 1º, da Lei n. 12.153/2009, DEFIRO o pedido formulado pela parte 

autora para o fim de DETERMINAR o sequestro de numerário, via sistema 

BACEN-JUD, em conta corrente em que o Estado de Mato Grosso, inscrito 

no CNPJ n.º 03.507.415/0001-44, eventualmente, figure como titular, 

estabelecendo como valor limite a ser penhorado a quantia de R$ 8.337,50 

(oito mil trezentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos). A penhora 

será processada em conformidade com o art. 854 do NCPC, assim como 

com o procedimento detalhado no art. 512, da CNGCJ/TJMT, atentando-se 

especialmente para os seguintes comandos: a) a partir deste momento, 

até o processamento completo da ordem de bloqueio de valores, os autos 

deverão permanecer em gabinete (CNGCJ/TJMT, § 2°, do art. 512); b) 

havendo bloqueio de valores, em mais de uma conta, os autos deverão 

ser identificados com tarja vermelha e, terão prioridade de tramitação, 

apontando a sua urgência e preferência na análise de eventuais 

desbloqueios (CNGCJ/TJMT, § 3°, do art. 512), cabendo à Secretaria a 

expedição de ofício ao Departamento da Conta Judicial, para vinculação do 

valor depositado a este processo; c) ainda para a hipótese de bloqueio de 

valores, DETERMINO a intimação da parte executada, acerca da 

indisponibilidade levada a efeito nos autos para, querendo, no prazo de 05 

(cinco) dias, comprovar que: a) as quantias tornadas indisponíveis são 

impenhoráveis; b) ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos 

financeiros, conforme disciplina o art. 854, § 3°, inciso I e II, do CPC, 

rejeitada a manifestação ou não havendo, fato que deverá ser certificado 

nos autos, converter-se-á a indisponibilidade em penhora, sem a 

necessidade de lavratura de termo, devendo ser providenciada a 

transferência do montante para a Conta Única dos Depósitos Judiciais (§ 

5º, do art. 854, do CPC). Se o sequestro do valor for exitoso, OFICIE-SE 

imediatamente à Fazenda Pública Estadual, de maneira a recolher a RPV 

liquidada, neste caso, lamentavelmente pelo juízo, a evitar qualquer 

possibilidade de pagamento em duplicidade e locupletamento ilícito. Por fim, 

certificado o decurso do prazo para que a parte executada se manifeste 

acerca da indisponibilidade levada a efeito ou não se obtendo êxito na 

medida deferida, INTIME-SE a parte autora, via DJE para que, no prazo de 

10 (dez) dias, promova o andamento do feito, requerendo o que entender 

pertinente. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Jauru/MT, 

10 de dezembro de 2018.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010087-27.2015.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

ARLES DIAS SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARLES DIAS SILVA OAB - MT0015764A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENERIO DE CASTRO JUNIOR OAB - RO0005147A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DECISÃO Processo: 

8010087-27.2015.8.11.0047. EXEQUENTE: ARLES DIAS SILVA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Considerando o inteiro 

teor da petição id. n.º 15401371 e, tendo em vista que os valores 

sequestrados nos autos (decisão id. n.º 14272285) dizem respeito 

somente ao valor líquido apurado no cálculo id n.º 12647579, DETERMINO 

a intimação da parte executada/requerida para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, comprove o recolhimento do Imposto de Renda Retido na 

Fonte – IRRF, apurado nos cálculos efetivados nos autos, sob pena de 

sequestro do referido valor. Apresentado o comprovante de pagamento 

ou decorrido o prazo, fato que deverá ser certificado nos autos, 

REMETAM-ME os autos conclusos para deliberação. INTIMEM-SE as 

partes. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Jauru/MT, 10 de dezembro 

de 2018. Angela Maria Janczeski Goes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000104-55.2017.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO NOGUEIRA MACHADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONALDO NOGUEIRA MACHADO OAB - MT5311/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DECISÃO Processo: 

1000104-55.2017.8.11.0047. EXEQUENTE: RONALDO NOGUEIRA 

MACHADO EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Considerando o 

inteiro teor da petição id. n.º 15401371 e, tendo em vista que os valores 

sequestrados nos autos (decisão id. n.º 14272285) dizem respeito 

somente ao valor líquido apurado no cálculo id n.º 12647579, DETERMINO 

a intimação da parte executada/requerida para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, comprove o recolhimento do Imposto de Renda Retido na 

Fonte – IRRF, sob pena de sequestro do referido valor. Apresentado o 

comprovante de pagamento ou decorrido o prazo, fato que deverá ser 

certificado nos autos, REMETAM-ME os autos conclusos para deliberação. 

INTIMEM-SE as partes. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Jauru/MT, 10 

de dezembro de 2018. Angela Maria Janczeski Goes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010089-94.2015.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

ARLES DIAS SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARLES DIAS SILVA OAB - MT0015764A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DECISÃO Processo: 

8010089-94.2015.8.11.0047. EXEQUENTE: ARLES DIAS SILVA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Visto. Considerando o inteiro 

teor da petição id. n.º 15401371 e, tendo em vista que os valores 

sequestrados nos autos (decisão id. n.º 14272285) dizem respeito 

somente ao valor líquido apurado no cálculo id n.º 12647579, DETERMINO 

a intimação da parte executada/requerida para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, comprove o recolhimento do Imposto de Renda Retido na 

Fonte – IRRF, sob pena de sequestro do referido valor. Apresentado o 

comprovante de pagamento ou decorrido o prazo, fato que deverá ser 

certificado nos autos, REMETAM-ME os autos conclusos para deliberação. 

INTIMEM-SE as partes. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Jauru/MT, 10 

de dezembro de 2018. Angela Maria Janczeski Goes Juíza de Direito 

Angela Maria Janczeski Goes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010046-89.2017.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO NOGUEIRA MACHADO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS OAB - MT0007718A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DECISÃO Processo: 

8010046-89.2017.8.11.0047. EXEQUENTE: RONALDO NOGUEIRA 

MACHADO EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. 

Considerando o inteiro teor da petição id. n.º 16279576 em que o causídico 

renuncia ao valor excedente a 100 (cem) unidade padrão fiscal do Estado 

de Mato Grosso (UPF/MT), DETERMINO a remessa ao Departamento da 

Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça dos documentos 

indicados nos incisos do § 1.º, do art. 3º, do Provimento 11/2017-CM, bem 

como da petição id. n.º 16279576 e, por fim, da presente decisão, a fim de 

que seja providenciado o cálculo referente ao Imposto de Renda Retido na 

Fonte – IRRF do valor a ser recebido nos autos. Após, a juntada dos 

cálculos e considerando que a Fazenda Pública requerida já foi 

devidamente oficiada para efetuar o pagamento, tendo permanecido inerte 
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(id. n.º 13771385), INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, promova o andamento do feito requerendo o que entender 

pertinente. Apresentada manifestação ou decorrido o prazo, fato que 

deverá ser certificado nos autos, REMETAM-ME os autos conclusos para 

deliberação. INTIMEM-SE as partes. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. 

Jauru/MT, 10 de dezembro de 2018. Angela Maria Janczeski Goes Juíza 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000077-72.2017.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO GOMES ALBEFARO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO GOMES ALBEFARO OAB - MT5738/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DECISÃO Processo: 

1000077-72.2017.8.11.0047. EXEQUENTE: JOSE ROBERTO GOMES 

ALBEFARO EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Visto. DETERMINO 

que a Secretaria tome as providências necessárias para a vinculação ao 

presente feito dos numerário penhorado/sequestrado nos autos. Após, 

INTIME-SE a parte executada/requerida para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, se manifeste acerca do recolhimento Imposto de Renda Retido na 

Fonte – IRRF, comprovando seu recolhimento, sob pena de sequestro do 

valor equivalente para cumprimento da obrigação tributária pela parte 

beneficiária. Apresentada manifestação ou decorrido o prazo, fato que 

deverá ser certificado nos autos, REMETAM-ME os autos conclusos para 

deliberação. INTIMEM-SE as partes. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. 

Jauru/MT, 10 de dezembro de 2018. Angela Maria Janczeski Goes Juíza 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000069-95.2017.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO FERNANDES RIBEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO FERNANDES RIBEIRO OAB - MT0021787A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DECISÃO Processo: 

1000069-95.2017.8.11.0047. EXEQUENTE: MARCO AURELIO FERNANDES 

RIBEIRO EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Visto. Trata-se de 

Execução de Honorários advocatícios ajuizada em face do ESTADO DE 

MATO GROSSO em que a parte exequente pretende o recebimento de 

créditos oriundos de honorários arbitrados em decorrência de nomeação 

para patrocínio de interesses de pessoas hipossuficientes, ante a 

inexistência de Defensoria Pública nesta Comarca. Compulsando os autos, 

verifico que o presente feito teve seu regular processamento atendendo 

assim, os ditames legais e, resguardando integralmente os direitos de 

ambas as partes, tendo a parte autora, requerido o sequestro de valores 

via sistema Bacenjud, com o intuito de que seja satisfeito o crédito 

exequendo, tendo em vista que a parte executada não efetuou o referido 

pagamento no prazo legal. Vieram os autos conclusos para deliberação 

quanto ao pedido de sequestro. É o sucinto relatório. Fundamento. Pois 

bem, é dos autos que mesmo após ser efetivamente cientificado, 

conforme determina o art. 535, § 3°, inciso II, do CPC para efetuar o 

pagamento da obrigação de pequeno valor a parte executada quedou-se 

inerte. Ocorre que, muito embora a Lei n.º 13.105/2015 tenha trazido 

mudanças com relação ao pagamento de obrigações de pequeno valor 

(art. 535, § 3°, inciso II, do CPC) esta silenciou com relação ao fato do não 

pagamento dessas obrigações no prazo mencionado no artigo. Nesse 

ponto, mostra-se perfeitamente possível o sequestro de numerário, 

havendo inércia no atendimento da requisição judicial, ante a aplicação 

analógica do art. 17, § 2°, da Lei n.º 10.259/2001, que institui os Juizados 

Especiais Federais, já que traz norma condizente e harmônica como o 

CPC, in verbis: “Art. 17. Tratando-se de obrigação de pagar quantia certa, 

após o trânsito em julgado da decisão, o pagamento será efetuado no 

prazo de sessenta dias, contados da entrega da requisição, por ordem do 

Juiz, à autoridade citada para a causa, na agência mais próxima da Caixa 

Econômica Federal ou do Banco do Brasil, independentemente de 

precatório. omissis § 2º Desatendida a requisição judicial, o Juiz 

determinará o sequestro do numerário suficiente ao cumprimento da 

decisão”. Da mesma forma, a Lei n.° 12.153/2009, que dispõe sobre os 

Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito 

Federal, dos Territórios e dos Municípios – destarte, perfeitamente 

aplicável ao caso diretamente – em seu art. 13, incisos I e § 1. °, também 

preceitua a respeito do prazo menor de 02 meses para liquidação da RPV 

e relativamente ao sequestro de numerário para efetivar a prestação 

jurisdicional nas hipóteses do ente estatal também permanecer inerte, com 

é o caso, inclusive a dispensar a prévia oitiva deste: “Art. 13. Tratando-se 

de obrigação de pagar quantia certa, após o trânsito em julgado da 

decisão, o pagamento será efetuado: I – no prazo máximo de 60 

(sessenta) dias, contado da entrega da requisição do juiz à autoridade 

citada para a causa, independentemente de precatório, na hipótese do § 

3.º do art. 100 da Constituição Federal; omissis § 1.º Desatendida a 

requisição judicial, o juiz, imediatamente, determinará o sequestro do 

numerário suficiente ao cumprimento da decisão, dispensada a audiência 

da Fazenda Pública”. Nesse sentido, trago à baila algumas jurisprudências 

selecionadas acerca do tema: “EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA 

PÚBLICA. EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. AUSÊNCIA 

DE PAGAMENTO. BLOQUEIO DO VALOR EXEQUENDO. ADMISSIBILIDADE. 

O regime de precatórios não se aplica aos pagamentos pela Administração 

Pública das requisições de pequeno valor, podendo o Juiz, diante da 

recusa no cumprimento da obrigação no prazo legal, determinar o 

sequestro de numerário correspondente na conta do Município, ainda que 

destinada ao recebimento de repasses para a manutenção da educação”. 

(TJMG; AI 1.0126.04.000568-1/002; Rel. Des. Edilson Olímpio Fernandes; 

Julg. 04/04/2017; DJEMG 17/04/2017)” (com destaques nossos) 

“ADMINISTRATIVO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. PRAZO. 

DESATENDIMENTO. SEQUESTRO DO NUMERÁRIO. CABIMENTO. EXEGESE 

DE ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO REPETITIVO. RESP 

PARADIGMA 1.143.677/RS. 1. Descumprido o prazo legal estipulado na 

legislação de regência para adimplemento da Requisição de Pequeno 

Valor, o sequestro de numerário é medida que se impõe, consoante 

entendimento jurisprudencial já reiterado nesta Corte. 2. "O prazo para 

pagamento de quantia certa encartada na sentença judicial transitada em 

julgado, mediante a Requisição de Pequeno Valor, é de 60 (sessenta) dias 

contados da entrega da requisição, por ordem do Juiz, à autoridade citada 

para a causa, sendo certo que, desatendida a requisição judicial, o Juiz 

determinará o sequestro do numerário suficiente ao cumprimento da 

decisão (artigo 17, caput e § 2º, da Lei nº 10.259/2001)" (REsp 

1.143.677/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE ESPECIAL, julgado em 

02/12/2009, DJe 04/02/2010. Recurso Especial submetido ao rito dos 

recurso repetitivos nos termos do art. 543 - C do CPC/73.). 3. "Se a 

requisição não é cumprida no prazo assinalado pela normatização 

específica (120 dias, no caso do TJ-MT), deve ser determinado o 

sequestro, não havendo falar em emissão de precatório, nem, portanto, 

em aplicação da EC 62/2009" (RMS 35.075/MT, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/02/2012, DJe 06/03/2012). 

Agravo interno improvido”. (Superior Tribunal de Justiça - STJ; AgInt-RMS 

50.386; Proc. 2016/0071000-9; DF; Segunda Turma; Rel. Min. Humberto 

Martins; DJE 25/08/2016)” (com destaques nossos) “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA 

PÚBLICA. ATRASO NO PAGAMENTO DA RPV. BLOQUEIO DE VERBAS 

PÚBLICAS VIA BACEN-JUD. POSSIBILIDADE. 1. O Município alega ter o 

juízo a quo determinado o bloqueio via BACENJUD de sua conta bancária 

para pagamento dos créditos dos autores, sem, contudo, ter sido intimado 

para cumprir com a obrigação de pagamento do RPV. Aduz, ainda, que 

teria o prazo de sessenta dias, a partir da intimação, para efetuar o 

pagamento. 2. Ocorre que à fl. 399 dos autos, o próprio Município de 

Agrestina confessa, em petição apresentada, já ter sido intimado para 

efetuar o pagamento do débito no prazo de sessenta dias. Essa petição, 

inclusive, foi protocolizada em 2 de julho de 2014, ou seja, seis meses 

antes do ajuizamento do agravo de instrumento. Desse modo, a alegação 

do Município no sentido de que não foi intimado para cumprir com a 

obrigação de pagamento do RPV não se sustenta. 3. Além disso, por força 

do art. 100,§ 1º-A da Constituição Federal, o débito é de natureza 
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alimentar, sendo, portanto, questão de ordem pública o seu cumprimento. 

4. Sobre a possibilidade de bloqueio de verbas públicas via BACENJUD 

para pagamento de sentença contra a fazenda pública por atraso no 

pagamento da RPV, cito os seguintes precedentes: TJ-RS - AI: 

70049949431 RS , Relator: Helena Marta Suarez Maciel, Data de 

Julgamento: 11/12/2012, Vigésima Quinta Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 18/12/2012 e TJ-BA - APL: 

00002505120078050138 BA 0000250-51.2007.8.05.0138, Relator: Silvia 

Carneiro Santos Zarif, Data de Julgamento: 28/02/2012, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: 16/11/2012) 5. Desse modo, correta foi a 

decisão agravada que determinou o bloqueio via BACENJUD dos créditos 

dos autores, não havendo qualquer fundamento legal que autorize a 

suspensão da execução.6. À unanimidade de votos, foi negado 

provimento ao presente agravo de instrumento. (TJ-PE - AI: 3693245 PE, 

Relator: Antenor Cardoso Soares Junior, Data de Julgamento: 17/03/2015, 

3ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 25/03/2015)” (com 

destaques nossos) Em resumo, a requisição de pequeno valor deve ser 

paga em até dois meses, através do ofício requisitório do juiz da execução 

ao Procurador Geral do Estado, que disponibilizará os recursos 

financeiros devidos em conta bancária mais próxima do domicílio da parte 

exequente, a serem levantados mediante alvará judicial. O que em Mato 

Grosso é feito regularmente por meio da conta “Conta Única dos Depósitos 

Judiciais”. Se a Fazenda Pública não fizer o pagamento, perfeitamente 

factível se revela o bloqueio ou sequestro de valores suficientes, que é 

operacionalizado, em regra, via do sistema BACENJUD, liberando-os a 

seguir à parte exequente pelo aludido alvará judicial, sendo isto inclusive o 

que prevê o Enunciado n.º 7, do FONAJE da Fazenda Pública, vejamos: 

“ENUNCIADO 07 – O sequestro previsto no § 1º do artigo 13 da Lei nº 

12.153/09 também poderá ser feito por meio do BACENJUD, ressalvada a 

hipótese de precatório (XXX Encontro – São Paulo/SP)”. Ressalto, ainda, 

que a referida medida encontra previsão no art. 6º do Provimento n.º 

011/2017-CM que dispõe sobre o processamento e pagamento de 

Requisição de Pequeno Valor – RPV, no âmbito do Poder Judiciário do 

Estado de Mato Grosso, ‘in verbis’: “Art. 6º O Juízo promoverá o sequestro 

do valor líquido atualizado, via BACEN-JUD, na ausência de comprovação 

do depósito judicial do valor líquido”. Ante o exposto, com fulcro no artigo 

17, § 2º da Lei n. 10.259/2001 e, subsidiariamente, com fundamento no art. 

13, § 1º, da Lei n. 12.153/2009, DEFIRO o pedido formulado pela parte 

autora para o fim de DETERMINAR o sequestro de numerário, via sistema 

BACEN-JUD, em conta corrente em que o Estado de Mato Grosso, inscrito 

no CNPJ n.º 03.507.415/0001-44, eventualmente, figure como titular, 

estabelecendo como valor limite a ser penhorado a quantia de R$ 4.742,76 

(quatro mil setecentos e quarenta e dois reais e setenta e seis centavos) 

A penhora será processada em conformidade com o art. 854 do NCPC, 

assim como com o procedimento detalhado no art. 512, da CNGCJ/TJMT, 

atentando-se especialmente para os seguintes comandos: a) a partir 

deste momento, até o processamento completo da ordem de bloqueio de 

valores, os autos deverão permanecer em gabinete (CNGCJ/TJMT, § 2°, do 

art. 512); b) havendo bloqueio de valores, em mais de uma conta, os autos 

deverão ser identificados com tarja vermelha e, terão prioridade de 

tramitação, apontando a sua urgência e preferência na análise de 

eventuais desbloqueios (CNGCJ/TJMT, § 3°, do art. 512), cabendo à 

Secretaria a expedição de ofício ao Departamento da Conta Judicial, para 

vinculação do valor depositado a este processo; c) ainda para a hipótese 

de bloqueio de valores, DETERMINO a intimação da parte executada, 

acerca da indisponibilidade levada a efeito nos autos para, querendo, no 

prazo de 05 (cinco) dias, comprovar que: a) as quantias tornadas 

indisponíveis são impenhoráveis; b) ainda remanesce indisponibilidade 

excessiva de ativos financeiros, conforme disciplina o art. 854, § 3°, inciso 

I e II, do CPC, rejeitada a manifestação ou não havendo, fato que deverá 

ser certificado nos autos, converter-se-á a indisponibilidade em penhora, 

sem a necessidade de lavratura de termo, devendo ser providenciada a 

transferência do montante para a Conta Única dos Depósitos Judiciais (§ 

5º, do art. 854, do CPC). Se o sequestro do valor for exitoso, OFICIE-SE 

imediatamente à Fazenda Pública Estadual, de maneira a recolher a RPV 

liquidada, neste caso, lamentavelmente pelo juízo, a evitar qualquer 

possibilidade de pagamento em duplicidade e locupletamento ilícito. Por fim, 

certificado o decurso do prazo para que a parte executada se manifeste 

acerca da indisponibilidade levada a efeito ou não se obtendo êxito na 

medida deferida, INTIME-SE a parte autora, via DJE para que, no prazo de 

10 (dez) dias, promova o andamento do feito, requerendo o que entender 

pertinente. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Jauru/MT, 

10 de dezembro de 2018. Angela Maria Janczeski Góes Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DECISÃO Processo: 

1000053-44.2017.8.11.0047. EXEQUENTE: MARCO AURELIO FERNANDES 

RIBEIRO EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Trata-se de 

Execução de Honorários advocatícios ajuizada em face do ESTADO DE 

MATO GROSSO em que a parte exequente pretende o recebimento de 

créditos oriundos de honorários arbitrados em decorrência de nomeação 

para patrocínio de interesses de pessoas hipossuficientes, ante a 

inexistência de Defensoria Pública nesta Comarca. Compulsando os autos, 

verifico que o presente feito teve seu regular processamento atendendo 

assim, os ditames legais e, resguardando integralmente os direitos de 

ambas as partes, tendo a parte autora, requerido o sequestro de valores 

via sistema Bacenjud, com o intuito de que seja satisfeito o crédito 

exequendo, tendo em vista que a parte executada não efetuou o referido 

pagamento no prazo legal. Vieram os autos conclusos para deliberação 

quanto ao pedido de sequestro. É o sucinto relatório. Fundamento. Pois 

bem, é dos autos que mesmo após ser efetivamente cientificado, 

conforme determina o art. 535, § 3°, inciso II, do CPC para efetuar o 

pagamento da obrigação de pequeno valor a parte executada quedou-se 

inerte. Ocorre que, muito embora a Lei n.º 13.105/2015 tenha trazido 

mudanças com relação ao pagamento de obrigações de pequeno valor 

(art. 535, § 3°, inciso II, do CPC) esta silenciou com relação ao fato do não 

pagamento dessas obrigações no prazo mencionado no artigo. Nesse 

ponto, mostra-se perfeitamente possível o sequestro de numerário, 

havendo inércia no atendimento da requisição judicial, ante a aplicação 

analógica do art. 17, § 2°, da Lei n.º 10.259/2001, que institui os Juizados 

Especiais Federais, já que traz norma condizente e harmônica como o 

CPC, in verbis: “Art. 17. Tratando-se de obrigação de pagar quantia certa, 

após o trânsito em julgado da decisão, o pagamento será efetuado no 

prazo de sessenta dias, contados da entrega da requisição, por ordem do 

Juiz, à autoridade citada para a causa, na agência mais próxima da Caixa 

Econômica Federal ou do Banco do Brasil, independentemente de 

precatório. omissis § 2º Desatendida a requisição judicial, o Juiz 

determinará o sequestro do numerário suficiente ao cumprimento da 

decisão”. Da mesma forma, a Lei n.° 12.153/2009, que dispõe sobre os 

Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito 

Federal, dos Territórios e dos Municípios – destarte, perfeitamente 

aplicável ao caso diretamente – em seu art. 13, incisos I e § 1. °, também 

preceitua a respeito do prazo menor de 02 meses para liquidação da RPV 

e relativamente ao sequestro de numerário para efetivar a prestação 

jurisdicional nas hipóteses do ente estatal também permanecer inerte, com 

é o caso, inclusive a dispensar a prévia oitiva deste: “Art. 13. Tratando-se 

de obrigação de pagar quantia certa, após o trânsito em julgado da 

decisão, o pagamento será efetuado: I – no prazo máximo de 60 

(sessenta) dias, contado da entrega da requisição do juiz à autoridade 

citada para a causa, independentemente de precatório, na hipótese do § 

3.º do art. 100 da Constituição Federal; omissis § 1.º Desatendida a 

requisição judicial, o juiz, imediatamente, determinará o sequestro do 

numerário suficiente ao cumprimento da decisão, dispensada a audiência 

da Fazenda Pública”. Nesse sentido, trago à baila algumas jurisprudências 

selecionadas acerca do tema: “EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA 

PÚBLICA. EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. AUSÊNCIA 

DE PAGAMENTO. BLOQUEIO DO VALOR EXEQUENDO. ADMISSIBILIDADE. 

O regime de precatórios não se aplica aos pagamentos pela Administração 

Pública das requisições de pequeno valor, podendo o Juiz, diante da 

recusa no cumprimento da obrigação no prazo legal, determinar o 

sequestro de numerário correspondente na conta do Município, ainda que 

destinada ao recebimento de repasses para a manutenção da educação”. 

(TJMG; AI 1.0126.04.000568-1/002; Rel. Des. Edilson Olímpio Fernandes; 

Julg. 04/04/2017; DJEMG 17/04/2017)” (com destaques nossos) 
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“ADMINISTRATIVO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. PRAZO. 

DESATENDIMENTO. SEQUESTRO DO NUMERÁRIO. CABIMENTO. EXEGESE 

DE ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO REPETITIVO. RESP 

PARADIGMA 1.143.677/RS. 1. Descumprido o prazo legal estipulado na 

legislação de regência para adimplemento da Requisição de Pequeno 

Valor, o sequestro de numerário é medida que se impõe, consoante 

entendimento jurisprudencial já reiterado nesta Corte. 2. "O prazo para 

pagamento de quantia certa encartada na sentença judicial transitada em 

julgado, mediante a Requisição de Pequeno Valor, é de 60 (sessenta) dias 

contados da entrega da requisição, por ordem do Juiz, à autoridade citada 

para a causa, sendo certo que, desatendida a requisição judicial, o Juiz 

determinará o sequestro do numerário suficiente ao cumprimento da 

decisão (artigo 17, caput e § 2º, da Lei nº 10.259/2001)" (REsp 

1.143.677/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE ESPECIAL, julgado em 

02/12/2009, DJe 04/02/2010. Recurso Especial submetido ao rito dos 

recurso repetitivos nos termos do art. 543 - C do CPC/73.). 3. "Se a 

requisição não é cumprida no prazo assinalado pela normatização 

específica (120 dias, no caso do TJ-MT), deve ser determinado o 

sequestro, não havendo falar em emissão de precatório, nem, portanto, 

em aplicação da EC 62/2009" (RMS 35.075/MT, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/02/2012, DJe 06/03/2012). 

Agravo interno improvido”. (Superior Tribunal de Justiça - STJ; AgInt-RMS 

50.386; Proc. 2016/0071000-9; DF; Segunda Turma; Rel. Min. Humberto 

Martins; DJE 25/08/2016)” (com destaques nossos) “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA 

PÚBLICA. ATRASO NO PAGAMENTO DA RPV. BLOQUEIO DE VERBAS 

PÚBLICAS VIA BACEN-JUD. POSSIBILIDADE. 1. O Município alega ter o 

juízo a quo determinado o bloqueio via BACENJUD de sua conta bancária 

para pagamento dos créditos dos autores, sem, contudo, ter sido intimado 

para cumprir com a obrigação de pagamento do RPV. Aduz, ainda, que 

teria o prazo de sessenta dias, a partir da intimação, para efetuar o 

pagamento. 2. Ocorre que à fl. 399 dos autos, o próprio Município de 

Agrestina confessa, em petição apresentada, já ter sido intimado para 

efetuar o pagamento do débito no prazo de sessenta dias. Essa petição, 

inclusive, foi protocolizada em 2 de julho de 2014, ou seja, seis meses 

antes do ajuizamento do agravo de instrumento. Desse modo, a alegação 

do Município no sentido de que não foi intimado para cumprir com a 

obrigação de pagamento do RPV não se sustenta. 3. Além disso, por força 

do art. 100,§ 1º-A da Constituição Federal, o débito é de natureza 

alimentar, sendo, portanto, questão de ordem pública o seu cumprimento. 

4. Sobre a possibilidade de bloqueio de verbas públicas via BACENJUD 

para pagamento de sentença contra a fazenda pública por atraso no 

pagamento da RPV, cito os seguintes precedentes: TJ-RS - AI: 

70049949431 RS , Relator: Helena Marta Suarez Maciel, Data de 

Julgamento: 11/12/2012, Vigésima Quinta Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 18/12/2012 e TJ-BA - APL: 

00002505120078050138 BA 0000250-51.2007.8.05.0138, Relator: Silvia 

Carneiro Santos Zarif, Data de Julgamento: 28/02/2012, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: 16/11/2012) 5. Desse modo, correta foi a 

decisão agravada que determinou o bloqueio via BACENJUD dos créditos 

dos autores, não havendo qualquer fundamento legal que autorize a 

suspensão da execução.6. À unanimidade de votos, foi negado 

provimento ao presente agravo de instrumento. (TJ-PE - AI: 3693245 PE, 

Relator: Antenor Cardoso Soares Junior, Data de Julgamento: 17/03/2015, 

3ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 25/03/2015)” (com 

destaques nossos) Em resumo, a requisição de pequeno valor deve ser 

paga em até dois meses, através do ofício requisitório do juiz da execução 

ao Procurador Geral do Estado, que disponibilizará os recursos 

financeiros devidos em conta bancária mais próxima do domicílio da parte 

exequente, a serem levantados mediante alvará judicial. O que em Mato 

Grosso é feito regularmente por meio da conta “Conta Única dos Depósitos 

Judiciais”. Se a Fazenda Pública não fizer o pagamento, perfeitamente 

factível se revela o bloqueio ou sequestro de valores suficientes, que é 

operacionalizado, em regra, via do sistema BACENJUD, liberando-os a 

seguir à parte exequente pelo aludido alvará judicial, sendo isto inclusive o 

que prevê o Enunciado n.º 7, do FONAJE da Fazenda Pública, vejamos: 

“ENUNCIADO 07 – O sequestro previsto no § 1º do artigo 13 da Lei nº 

12.153/09 também poderá ser feito por meio do BACENJUD, ressalvada a 

hipótese de precatório (XXX Encontro – São Paulo/SP)”. Ressalto, ainda, 

que a referida medida encontra previsão no art. 6º do Provimento n.º 

011/2017-CM que dispõe sobre o processamento e pagamento de 

Requisição de Pequeno Valor – RPV, no âmbito do Poder Judiciário do 

Estado de Mato Grosso, ‘in verbis’: “Art. 6º O Juízo promoverá o sequestro 

do valor líquido atualizado, via BACEN-JUD, na ausência de comprovação 

do depósito judicial do valor líquido”. Ante o exposto, com fulcro no artigo 

17, § 2º da Lei n. 10.259/2001 e, subsidiariamente, com fundamento no art. 

13, § 1º, da Lei n. 12.153/2009, DEFIRO o pedido formulado pela parte 

autora para o fim de DETERMINAR o sequestro de numerário, via sistema 

BACEN-JUD, em conta corrente em que o Estado de Mato Grosso, inscrito 

no CNPJ n.º 03.507.415/0001-44, eventualmente, figure como titular, 

estabelecendo como valor limite a ser penhorado a quantia de R$ 9.485,51 

(nove mil quatrocentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e um centavos). 

A penhora será processada em conformidade com o art. 854 do NCPC, 

assim como com o procedimento detalhado no art. 512, da CNGCJ/TJMT, 

atentando-se especialmente para os seguintes comandos: a) a partir 

deste momento, até o processamento completo da ordem de bloqueio de 

valores, os autos deverão permanecer em gabinete (CNGCJ/TJMT, § 2°, do 

art. 512); b) havendo bloqueio de valores, em mais de uma conta, os autos 

deverão ser identificados com tarja vermelha e, terão prioridade de 

tramitação, apontando a sua urgência e preferência na análise de 

eventuais desbloqueios (CNGCJ/TJMT, § 3°, do art. 512), cabendo à 

Secretaria a expedição de ofício ao Departamento da Conta Judicial, para 

vinculação do valor depositado a este processo; c) ainda para a hipótese 

de bloqueio de valores, DETERMINO a intimação da parte executada, 

acerca da indisponibilidade levada a efeito nos autos para, querendo, no 

prazo de 05 (cinco) dias, comprovar que: a) as quantias tornadas 

indisponíveis são impenhoráveis; b) ainda remanesce indisponibilidade 

excessiva de ativos financeiros, conforme disciplina o art. 854, § 3°, inciso 

I e II, do CPC, rejeitada a manifestação ou não havendo, fato que deverá 

ser certificado nos autos, converter-se-á a indisponibilidade em penhora, 

sem a necessidade de lavratura de termo, devendo ser providenciada a 

transferência do montante para a Conta Única dos Depósitos Judiciais (§ 

5º, do art. 854, do CPC). Se o sequestro do valor for exitoso, OFICIE-SE 

imediatamente à Fazenda Pública Estadual, de maneira a recolher a RPV 

liquidada, neste caso, lamentavelmente pelo juízo, a evitar qualquer 

possibilidade de pagamento em duplicidade e locupletamento ilícito. Por fim, 

certificado o decurso do prazo para que a parte executada se manifeste 

acerca da indisponibilidade levada a efeito ou não se obtendo êxito na 

medida deferida, INTIME-SE a parte autora, via DJE para que, no prazo de 

10 (dez) dias, promova o andamento do feito, requerendo o que entender 

pertinente. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Jauru/MT, 

10 de dezembro de 2018. Angela Maria Janczeski Góes Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DECISÃO Processo: 

1000010-10.2017.8.11.0047. EXEQUENTE: MARCO AURELIO FERNANDES 

RIBEIRO EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Visto. Trata-se de 

Execução de Honorários advocatícios ajuizada em face do ESTADO DE 

MATO GROSSO em que a parte exequente pretende o recebimento de 

créditos oriundos de honorários arbitrados em decorrência de nomeação 

para patrocínio de interesses de pessoas hipossuficientes, ante a 

inexistência de Defensoria Pública nesta Comarca. Compulsando os autos, 

verifico que o presente feito teve seu regular processamento atendendo 

assim, os ditames legais e, resguardando integralmente os direitos de 

ambas as partes, tendo a parte autora, requerido o sequestro de valores 

via sistema Bacenjud, com o intuito de que seja satisfeito o crédito 

exequendo, tendo em vista que a parte executada não efetuou o referido 

pagamento no prazo legal. Vieram os autos conclusos para deliberação 

quanto ao pedido de sequestro. É o sucinto relatório. Fundamento. Pois 

bem, é dos autos que mesmo após ser efetivamente cientificado, 

conforme determina o art. 535, § 3°, inciso II, do CPC para efetuar o 

pagamento da obrigação de pequeno valor a parte executada quedou-se 

inerte. Ocorre que, muito embora a Lei n.º 13.105/2015 tenha trazido 
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mudanças com relação ao pagamento de obrigações de pequeno valor 

(art. 535, § 3°, inciso II, do CPC) esta silenciou com relação ao fato do não 

pagamento dessas obrigações no prazo mencionado no artigo. Nesse 

ponto, mostra-se perfeitamente possível o sequestro de numerário, 

havendo inércia no atendimento da requisição judicial, ante a aplicação 

analógica do art. 17, § 2°, da Lei n.º 10.259/2001, que institui os Juizados 

Especiais Federais, já que traz norma condizente e harmônica como o 

CPC, in verbis: “Art. 17. Tratando-se de obrigação de pagar quantia certa, 

após o trânsito em julgado da decisão, o pagamento será efetuado no 

prazo de sessenta dias, contados da entrega da requisição, por ordem do 

Juiz, à autoridade citada para a causa, na agência mais próxima da Caixa 

Econômica Federal ou do Banco do Brasil, independentemente de 

precatório. omissis § 2º Desatendida a requisição judicial, o Juiz 

determinará o sequestro do numerário suficiente ao cumprimento da 

decisão”. Da mesma forma, a Lei n.° 12.153/2009, que dispõe sobre os 

Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito 

Federal, dos Territórios e dos Municípios – destarte, perfeitamente 

aplicável ao caso diretamente – em seu art. 13, incisos I e § 1. °, também 

preceitua a respeito do prazo menor de 02 meses para liquidação da RPV 

e relativamente ao sequestro de numerário para efetivar a prestação 

jurisdicional nas hipóteses do ente estatal também permanecer inerte, com 

é o caso, inclusive a dispensar a prévia oitiva deste: “Art. 13. Tratando-se 

de obrigação de pagar quantia certa, após o trânsito em julgado da 

decisão, o pagamento será efetuado: I – no prazo máximo de 60 

(sessenta) dias, contado da entrega da requisição do juiz à autoridade 

citada para a causa, independentemente de precatório, na hipótese do § 

3.º do art. 100 da Constituição Federal; omissis § 1.º Desatendida a 

requisição judicial, o juiz, imediatamente, determinará o sequestro do 

numerário suficiente ao cumprimento da decisão, dispensada a audiência 

da Fazenda Pública”. Nesse sentido, trago à baila algumas jurisprudências 

selecionadas acerca do tema: “EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA 

PÚBLICA. EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. AUSÊNCIA 

DE PAGAMENTO. BLOQUEIO DO VALOR EXEQUENDO. ADMISSIBILIDADE. 

O regime de precatórios não se aplica aos pagamentos pela Administração 

Pública das requisições de pequeno valor, podendo o Juiz, diante da 

recusa no cumprimento da obrigação no prazo legal, determinar o 

sequestro de numerário correspondente na conta do Município, ainda que 

destinada ao recebimento de repasses para a manutenção da educação”. 

(TJMG; AI 1.0126.04.000568-1/002; Rel. Des. Edilson Olímpio Fernandes; 

Julg. 04/04/2017; DJEMG 17/04/2017)” (com destaques nossos) 

“ADMINISTRATIVO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. PRAZO. 

DESATENDIMENTO. SEQUESTRO DO NUMERÁRIO. CABIMENTO. EXEGESE 

DE ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO REPETITIVO. RESP 

PARADIGMA 1.143.677/RS. 1. Descumprido o prazo legal estipulado na 

legislação de regência para adimplemento da Requisição de Pequeno 

Valor, o sequestro de numerário é medida que se impõe, consoante 

entendimento jurisprudencial já reiterado nesta Corte. 2. "O prazo para 

pagamento de quantia certa encartada na sentença judicial transitada em 

julgado, mediante a Requisição de Pequeno Valor, é de 60 (sessenta) dias 

contados da entrega da requisição, por ordem do Juiz, à autoridade citada 

para a causa, sendo certo que, desatendida a requisição judicial, o Juiz 

determinará o sequestro do numerário suficiente ao cumprimento da 

decisão (artigo 17, caput e § 2º, da Lei nº 10.259/2001)" (REsp 

1.143.677/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE ESPECIAL, julgado em 

02/12/2009, DJe 04/02/2010. Recurso Especial submetido ao rito dos 

recurso repetitivos nos termos do art. 543 - C do CPC/73.). 3. "Se a 

requisição não é cumprida no prazo assinalado pela normatização 

específica (120 dias, no caso do TJ-MT), deve ser determinado o 

sequestro, não havendo falar em emissão de precatório, nem, portanto, 

em aplicação da EC 62/2009" (RMS 35.075/MT, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/02/2012, DJe 06/03/2012). 

Agravo interno improvido”. (Superior Tribunal de Justiça - STJ; AgInt-RMS 

50.386; Proc. 2016/0071000-9; DF; Segunda Turma; Rel. Min. Humberto 

Martins; DJE 25/08/2016)” (com destaques nossos) “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA 

PÚBLICA. ATRASO NO PAGAMENTO DA RPV. BLOQUEIO DE VERBAS 

PÚBLICAS VIA BACEN-JUD. POSSIBILIDADE. 1. O Município alega ter o 

juízo a quo determinado o bloqueio via BACENJUD de sua conta bancária 

para pagamento dos créditos dos autores, sem, contudo, ter sido intimado 

para cumprir com a obrigação de pagamento do RPV. Aduz, ainda, que 

teria o prazo de sessenta dias, a partir da intimação, para efetuar o 

pagamento. 2. Ocorre que à fl. 399 dos autos, o próprio Município de 

Agrestina confessa, em petição apresentada, já ter sido intimado para 

efetuar o pagamento do débito no prazo de sessenta dias. Essa petição, 

inclusive, foi protocolizada em 2 de julho de 2014, ou seja, seis meses 

antes do ajuizamento do agravo de instrumento. Desse modo, a alegação 

do Município no sentido de que não foi intimado para cumprir com a 

obrigação de pagamento do RPV não se sustenta. 3. Além disso, por força 

do art. 100,§ 1º-A da Constituição Federal, o débito é de natureza 

alimentar, sendo, portanto, questão de ordem pública o seu cumprimento. 

4. Sobre a possibilidade de bloqueio de verbas públicas via BACENJUD 

para pagamento de sentença contra a fazenda pública por atraso no 

pagamento da RPV, cito os seguintes precedentes: TJ-RS - AI: 

70049949431 RS , Relator: Helena Marta Suarez Maciel, Data de 

Julgamento: 11/12/2012, Vigésima Quinta Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 18/12/2012 e TJ-BA - APL: 

00002505120078050138 BA 0000250-51.2007.8.05.0138, Relator: Silvia 

Carneiro Santos Zarif, Data de Julgamento: 28/02/2012, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: 16/11/2012) 5. Desse modo, correta foi a 

decisão agravada que determinou o bloqueio via BACENJUD dos créditos 

dos autores, não havendo qualquer fundamento legal que autorize a 

suspensão da execução.6. À unanimidade de votos, foi negado 

provimento ao presente agravo de instrumento. (TJ-PE - AI: 3693245 PE, 

Relator: Antenor Cardoso Soares Junior, Data de Julgamento: 17/03/2015, 

3ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 25/03/2015)” (com 

destaques nossos) Em resumo, a requisição de pequeno valor deve ser 

paga em até dois meses, através do ofício requisitório do juiz da execução 

ao Procurador Geral do Estado, que disponibilizará os recursos 

financeiros devidos em conta bancária mais próxima do domicílio da parte 

exequente, a serem levantados mediante alvará judicial. O que em Mato 

Grosso é feito regularmente por meio da conta “Conta Única dos Depósitos 

Judiciais”. Se a Fazenda Pública não fizer o pagamento, perfeitamente 

factível se revela o bloqueio ou sequestro de valores suficientes, que é 

operacionalizado, em regra, via do sistema BACENJUD, liberando-os a 

seguir à parte exequente pelo aludido alvará judicial, sendo isto inclusive o 

que prevê o Enunciado n.º 7, do FONAJE da Fazenda Pública, vejamos: 

“ENUNCIADO 07 – O sequestro previsto no § 1º do artigo 13 da Lei nº 

12.153/09 também poderá ser feito por meio do BACENJUD, ressalvada a 

hipótese de precatório (XXX Encontro – São Paulo/SP)”. Ressalto, ainda, 

que a referida medida encontra previsão no art. 6º do Provimento n.º 

011/2017-CM que dispõe sobre o processamento e pagamento de 

Requisição de Pequeno Valor – RPV, no âmbito do Poder Judiciário do 

Estado de Mato Grosso, ‘in verbis’: “Art. 6º O Juízo promoverá o sequestro 

do valor líquido atualizado, via BACEN-JUD, na ausência de comprovação 

do depósito judicial do valor líquido”. Ante o exposto, com fulcro no artigo 

17, § 2º da Lei n. 10.259/2001 e, subsidiariamente, com fundamento no art. 

13, § 1º, da Lei n. 12.153/2009, DEFIRO o pedido formulado pela parte 

autora para o fim de DETERMINAR o sequestro de numerário, via sistema 

BACEN-JUD, em conta corrente em que o Estado de Mato Grosso, inscrito 

no CNPJ n.º 03.507.415/0001-44, eventualmente, figure como titular, 

estabelecendo como valor limite a ser penhorado a quantia de R$ 4.334,73 

(quatro mil trezentos e trinta e quatro reais e setenta e três centavos). A 

penhora será processada em conformidade com o art. 854 do NCPC, 

assim como com o procedimento detalhado no art. 512, da CNGCJ/TJMT, 

atentando-se especialmente para os seguintes comandos: a) a partir 

deste momento, até o processamento completo da ordem de bloqueio de 

valores, os autos deverão permanecer em gabinete (CNGCJ/TJMT, § 2°, do 

art. 512); b) havendo bloqueio de valores, em mais de uma conta, os autos 

deverão ser identificados com tarja vermelha e, terão prioridade de 

tramitação, apontando a sua urgência e preferência na análise de 

eventuais desbloqueios (CNGCJ/TJMT, § 3°, do art. 512), cabendo à 

Secretaria a expedição de ofício ao Departamento da Conta Judicial, para 

vinculação do valor depositado a este processo; c) ainda para a hipótese 

de bloqueio de valores, DETERMINO a intimação da parte executada, 

acerca da indisponibilidade levada a efeito nos autos para, querendo, no 

prazo de 05 (cinco) dias, comprovar que: a) as quantias tornadas 

indisponíveis são impenhoráveis; b) ainda remanesce indisponibilidade 

excessiva de ativos financeiros, conforme disciplina o art. 854, § 3°, inciso 

I e II, do CPC, rejeitada a manifestação ou não havendo, fato que deverá 

ser certificado nos autos, converter-se-á a indisponibilidade em penhora, 

sem a necessidade de lavratura de termo, devendo ser providenciada a 

transferência do montante para a Conta Única dos Depósitos Judiciais (§ 

5º, do art. 854, do CPC). Se o sequestro do valor for exitoso, OFICIE-SE 

imediatamente à Fazenda Pública Estadual, de maneira a recolher a RPV 
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liquidada, neste caso, lamentavelmente pelo juízo, a evitar qualquer 

possibilidade de pagamento em duplicidade e locupletamento ilícito. Por fim, 

certificado o decurso do prazo para que a parte executada se manifeste 

acerca da indisponibilidade levada a efeito ou não se obtendo êxito na 

medida deferida, INTIME-SE a parte autora, via DJE para que, no prazo de 

10 (dez) dias, promova o andamento do feito, requerendo o que entender 

pertinente. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Jauru/MT, 

10 de dezembro de 2018. Angela Maria Janczeski Góes Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DECISÃO Processo: 

1000027-46.2017.8.11.0047. EXEQUENTE: MARCO AURELIO FERNANDES 

RIBEIRO EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Visto. Trata-se de 

Execução de Honorários advocatícios ajuizada em face do ESTADO DE 

MATO GROSSO em que a parte exequente pretende o recebimento de 

créditos oriundos de honorários arbitrados em decorrência de nomeação 

para patrocínio de interesses de pessoas hipossuficientes, ante a 

inexistência de Defensoria Pública nesta Comarca. Compulsando os autos, 

verifico que o presente feito teve seu regular processamento atendendo 

assim, os ditames legais e, resguardando integralmente os direitos de 

ambas as partes, tendo a parte autora, requerido o sequestro de valores 

via sistema Bacenjud, com o intuito de que seja satisfeito o crédito 

exequendo, tendo em vista que a parte executada não efetuou o referido 

pagamento no prazo legal. Vieram os autos conclusos para deliberação 

quanto ao pedido de sequestro. É o sucinto relatório. Fundamento. Pois 

bem, é dos autos que mesmo após ser efetivamente cientificado, 

conforme determina o art. 535, § 3°, inciso II, do CPC para efetuar o 

pagamento da obrigação de pequeno valor a parte executada quedou-se 

inerte. Ocorre que, muito embora a Lei n.º 13.105/2015 tenha trazido 

mudanças com relação ao pagamento de obrigações de pequeno valor 

(art. 535, § 3°, inciso II, do CPC) esta silenciou com relação ao fato do não 

pagamento dessas obrigações no prazo mencionado no artigo. Nesse 

ponto, mostra-se perfeitamente possível o sequestro de numerário, 

havendo inércia no atendimento da requisição judicial, ante a aplicação 

analógica do art. 17, § 2°, da Lei n.º 10.259/2001, que institui os Juizados 

Especiais Federais, já que traz norma condizente e harmônica como o 

CPC, in verbis: “Art. 17. Tratando-se de obrigação de pagar quantia certa, 

após o trânsito em julgado da decisão, o pagamento será efetuado no 

prazo de sessenta dias, contados da entrega da requisição, por ordem do 

Juiz, à autoridade citada para a causa, na agência mais próxima da Caixa 

Econômica Federal ou do Banco do Brasil, independentemente de 

precatório. omissis § 2º Desatendida a requisição judicial, o Juiz 

determinará o sequestro do numerário suficiente ao cumprimento da 

decisão”. Da mesma forma, a Lei n.° 12.153/2009, que dispõe sobre os 

Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito 

Federal, dos Territórios e dos Municípios – destarte, perfeitamente 

aplicável ao caso diretamente – em seu art. 13, incisos I e § 1. °, também 

preceitua a respeito do prazo menor de 02 meses para liquidação da RPV 

e relativamente ao sequestro de numerário para efetivar a prestação 

jurisdicional nas hipóteses do ente estatal também permanecer inerte, com 

é o caso, inclusive a dispensar a prévia oitiva deste: “Art. 13. Tratando-se 

de obrigação de pagar quantia certa, após o trânsito em julgado da 

decisão, o pagamento será efetuado: I – no prazo máximo de 60 

(sessenta) dias, contado da entrega da requisição do juiz à autoridade 

citada para a causa, independentemente de precatório, na hipótese do § 

3.º do art. 100 da Constituição Federal; omissis § 1.º Desatendida a 

requisição judicial, o juiz, imediatamente, determinará o sequestro do 

numerário suficiente ao cumprimento da decisão, dispensada a audiência 

da Fazenda Pública”. Nesse sentido, trago à baila algumas jurisprudências 

selecionadas acerca do tema: “EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA 

PÚBLICA. EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. AUSÊNCIA 

DE PAGAMENTO. BLOQUEIO DO VALOR EXEQUENDO. ADMISSIBILIDADE. 

O regime de precatórios não se aplica aos pagamentos pela Administração 

Pública das requisições de pequeno valor, podendo o Juiz, diante da 

recusa no cumprimento da obrigação no prazo legal, determinar o 

sequestro de numerário correspondente na conta do Município, ainda que 

destinada ao recebimento de repasses para a manutenção da educação”. 

(TJMG; AI 1.0126.04.000568-1/002; Rel. Des. Edilson Olímpio Fernandes; 

Julg. 04/04/2017; DJEMG 17/04/2017)” (com destaques nossos) 

“ADMINISTRATIVO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. PRAZO. 

DESATENDIMENTO. SEQUESTRO DO NUMERÁRIO. CABIMENTO. EXEGESE 

DE ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO REPETITIVO. RESP 

PARADIGMA 1.143.677/RS. 1. Descumprido o prazo legal estipulado na 

legislação de regência para adimplemento da Requisição de Pequeno 

Valor, o sequestro de numerário é medida que se impõe, consoante 

entendimento jurisprudencial já reiterado nesta Corte. 2. "O prazo para 

pagamento de quantia certa encartada na sentença judicial transitada em 

julgado, mediante a Requisição de Pequeno Valor, é de 60 (sessenta) dias 

contados da entrega da requisição, por ordem do Juiz, à autoridade citada 

para a causa, sendo certo que, desatendida a requisição judicial, o Juiz 

determinará o sequestro do numerário suficiente ao cumprimento da 

decisão (artigo 17, caput e § 2º, da Lei nº 10.259/2001)" (REsp 

1.143.677/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE ESPECIAL, julgado em 

02/12/2009, DJe 04/02/2010. Recurso Especial submetido ao rito dos 

recurso repetitivos nos termos do art. 543 - C do CPC/73.). 3. "Se a 

requisição não é cumprida no prazo assinalado pela normatização 

específica (120 dias, no caso do TJ-MT), deve ser determinado o 

sequestro, não havendo falar em emissão de precatório, nem, portanto, 

em aplicação da EC 62/2009" (RMS 35.075/MT, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/02/2012, DJe 06/03/2012). 

Agravo interno improvido”. (Superior Tribunal de Justiça - STJ; AgInt-RMS 

50.386; Proc. 2016/0071000-9; DF; Segunda Turma; Rel. Min. Humberto 

Martins; DJE 25/08/2016)” (com destaques nossos) “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA 

PÚBLICA. ATRASO NO PAGAMENTO DA RPV. BLOQUEIO DE VERBAS 

PÚBLICAS VIA BACEN-JUD. POSSIBILIDADE. 1. O Município alega ter o 

juízo a quo determinado o bloqueio via BACENJUD de sua conta bancária 

para pagamento dos créditos dos autores, sem, contudo, ter sido intimado 

para cumprir com a obrigação de pagamento do RPV. Aduz, ainda, que 

teria o prazo de sessenta dias, a partir da intimação, para efetuar o 

pagamento. 2. Ocorre que à fl. 399 dos autos, o próprio Município de 

Agrestina confessa, em petição apresentada, já ter sido intimado para 

efetuar o pagamento do débito no prazo de sessenta dias. Essa petição, 

inclusive, foi protocolizada em 2 de julho de 2014, ou seja, seis meses 

antes do ajuizamento do agravo de instrumento. Desse modo, a alegação 

do Município no sentido de que não foi intimado para cumprir com a 

obrigação de pagamento do RPV não se sustenta. 3. Além disso, por força 

do art. 100,§ 1º-A da Constituição Federal, o débito é de natureza 

alimentar, sendo, portanto, questão de ordem pública o seu cumprimento. 

4. Sobre a possibilidade de bloqueio de verbas públicas via BACENJUD 

para pagamento de sentença contra a fazenda pública por atraso no 

pagamento da RPV, cito os seguintes precedentes: TJ-RS - AI: 

70049949431 RS , Relator: Helena Marta Suarez Maciel, Data de 

Julgamento: 11/12/2012, Vigésima Quinta Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 18/12/2012 e TJ-BA - APL: 

00002505120078050138 BA 0000250-51.2007.8.05.0138, Relator: Silvia 

Carneiro Santos Zarif, Data de Julgamento: 28/02/2012, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: 16/11/2012) 5. Desse modo, correta foi a 

decisão agravada que determinou o bloqueio via BACENJUD dos créditos 

dos autores, não havendo qualquer fundamento legal que autorize a 

suspensão da execução.6. À unanimidade de votos, foi negado 

provimento ao presente agravo de instrumento. (TJ-PE - AI: 3693245 PE, 

Relator: Antenor Cardoso Soares Junior, Data de Julgamento: 17/03/2015, 

3ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 25/03/2015)” (com 

destaques nossos) Em resumo, a requisição de pequeno valor deve ser 

paga em até dois meses, através do ofício requisitório do juiz da execução 

ao Procurador Geral do Estado, que disponibilizará os recursos 

financeiros devidos em conta bancária mais próxima do domicílio da parte 

exequente, a serem levantados mediante alvará judicial. O que em Mato 

Grosso é feito regularmente por meio da conta “Conta Única dos Depósitos 

Judiciais”. Se a Fazenda Pública não fizer o pagamento, perfeitamente 

factível se revela o bloqueio ou sequestro de valores suficientes, que é 

operacionalizado, em regra, via do sistema BACENJUD, liberando-os a 
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seguir à parte exequente pelo aludido alvará judicial, sendo isto inclusive o 

que prevê o Enunciado n.º 7, do FONAJE da Fazenda Pública, vejamos: 

“ENUNCIADO 07 – O sequestro previsto no § 1º do artigo 13 da Lei nº 

12.153/09 também poderá ser feito por meio do BACENJUD, ressalvada a 

hipótese de precatório (XXX Encontro – São Paulo/SP)”. Ressalto, ainda, 

que a referida medida encontra previsão no art. 6º do Provimento n.º 

011/2017-CM que dispõe sobre o processamento e pagamento de 

Requisição de Pequeno Valor – RPV, no âmbito do Poder Judiciário do 

Estado de Mato Grosso, ‘in verbis’: “Art. 6º O Juízo promoverá o sequestro 

do valor líquido atualizado, via BACEN-JUD, na ausência de comprovação 

do depósito judicial do valor líquido”. Ante o exposto, com fulcro no artigo 

17, § 2º da Lei n. 10.259/2001 e, subsidiariamente, com fundamento no art. 

13, § 1º, da Lei n. 12.153/2009, DEFIRO o pedido formulado pela parte 

autora para o fim de DETERMINAR o sequestro de numerário, via sistema 

BACEN-JUD, em conta corrente em que o Estado de Mato Grosso, inscrito 

no CNPJ n.º 03.507.415/0001-44, eventualmente, figure como titular, 

estabelecendo como valor limite a ser penhorado a quantia de R$ 4.798,74 

(quatro mil setecentos e noventa e oito reais e setenta e quatro centavos) 

A penhora será processada em conformidade com o art. 854 do NCPC, 

assim como com o procedimento detalhado no art. 512, da CNGCJ/TJMT, 

atentando-se especialmente para os seguintes comandos: a) a partir 

deste momento, até o processamento completo da ordem de bloqueio de 

valores, os autos deverão permanecer em gabinete (CNGCJ/TJMT, § 2°, do 

art. 512); b) havendo bloqueio de valores, em mais de uma conta, os autos 

deverão ser identificados com tarja vermelha e, terão prioridade de 

tramitação, apontando a sua urgência e preferência na análise de 

eventuais desbloqueios (CNGCJ/TJMT, § 3°, do art. 512), cabendo à 

Secretaria a expedição de ofício ao Departamento da Conta Judicial, para 

vinculação do valor depositado a este processo; c) ainda para a hipótese 

de bloqueio de valores, DETERMINO a intimação da parte executada, 

acerca da indisponibilidade levada a efeito nos autos para, querendo, no 

prazo de 05 (cinco) dias, comprovar que: a) as quantias tornadas 

indisponíveis são impenhoráveis; b) ainda remanesce indisponibilidade 

excessiva de ativos financeiros, conforme disciplina o art. 854, § 3°, inciso 

I e II, do CPC, rejeitada a manifestação ou não havendo, fato que deverá 

ser certificado nos autos, converter-se-á a indisponibilidade em penhora, 

sem a necessidade de lavratura de termo, devendo ser providenciada a 

transferência do montante para a Conta Única dos Depósitos Judiciais (§ 

5º, do art. 854, do CPC). Se o sequestro do valor for exitoso, OFICIE-SE 

imediatamente à Fazenda Pública Estadual, de maneira a recolher a RPV 

liquidada, neste caso, lamentavelmente pelo juízo, a evitar qualquer 

possibilidade de pagamento em duplicidade e locupletamento ilícito. Por fim, 

certificado o decurso do prazo para que a parte executada se manifeste 

acerca da indisponibilidade levada a efeito ou não se obtendo êxito na 

medida deferida, INTIME-SE a parte autora, via DJE para que, no prazo de 

10 (dez) dias, promova o andamento do feito, requerendo o que entender 

pertinente. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Jauru/MT, 

10 de dezembro de 2018. Angela Maria Janczeski Góes Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DECISÃO Processo: 

1000034-38.2017.8.11.0047. EXEQUENTE: MARCO AURELIO FERNANDES 

RIBEIRO EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Visto. Trata-se de 

Execução de Honorários advocatícios ajuizada em face do ESTADO DE 

MATO GROSSO em que a parte exequente pretende o recebimento de 

créditos oriundos de honorários arbitrados em decorrência de nomeação 

para patrocínio de interesses de pessoas hipossuficientes, ante a 

inexistência de Defensoria Pública nesta Comarca. Compulsando os autos, 

verifico que o presente feito teve seu regular processamento atendendo 

assim, os ditames legais e, resguardando integralmente os direitos de 

ambas as partes, tendo a parte autora, requerido o sequestro de valores 

via sistema Bacenjud, com o intuito de que seja satisfeito o crédito 

exequendo, tendo em vista que a parte executada não efetuou o referido 

pagamento no prazo legal. Vieram os autos conclusos para deliberação 

quanto ao pedido de sequestro. É o sucinto relatório. Fundamento. Pois 

bem, é dos autos que mesmo após ser efetivamente cientificado, 

conforme determina o art. 535, § 3°, inciso II, do CPC para efetuar o 

pagamento da obrigação de pequeno valor a parte executada quedou-se 

inerte. Ocorre que, muito embora a Lei n.º 13.105/2015 tenha trazido 

mudanças com relação ao pagamento de obrigações de pequeno valor 

(art. 535, § 3°, inciso II, do CPC) esta silenciou com relação ao fato do não 

pagamento dessas obrigações no prazo mencionado no artigo. Nesse 

ponto, mostra-se perfeitamente possível o sequestro de numerário, 

havendo inércia no atendimento da requisição judicial, ante a aplicação 

analógica do art. 17, § 2°, da Lei n.º 10.259/2001, que institui os Juizados 

Especiais Federais, já que traz norma condizente e harmônica como o 

CPC, in verbis: “Art. 17. Tratando-se de obrigação de pagar quantia certa, 

após o trânsito em julgado da decisão, o pagamento será efetuado no 

prazo de sessenta dias, contados da entrega da requisição, por ordem do 

Juiz, à autoridade citada para a causa, na agência mais próxima da Caixa 

Econômica Federal ou do Banco do Brasil, independentemente de 

precatório. omissis § 2º Desatendida a requisição judicial, o Juiz 

determinará o sequestro do numerário suficiente ao cumprimento da 

decisão”. Da mesma forma, a Lei n.° 12.153/2009, que dispõe sobre os 

Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito 

Federal, dos Territórios e dos Municípios – destarte, perfeitamente 

aplicável ao caso diretamente – em seu art. 13, incisos I e § 1. °, também 

preceitua a respeito do prazo menor de 02 meses para liquidação da RPV 

e relativamente ao sequestro de numerário para efetivar a prestação 

jurisdicional nas hipóteses do ente estatal também permanecer inerte, com 

é o caso, inclusive a dispensar a prévia oitiva deste: “Art. 13. Tratando-se 

de obrigação de pagar quantia certa, após o trânsito em julgado da 

decisão, o pagamento será efetuado: I – no prazo máximo de 60 

(sessenta) dias, contado da entrega da requisição do juiz à autoridade 

citada para a causa, independentemente de precatório, na hipótese do § 

3.º do art. 100 da Constituição Federal; omissis § 1.º Desatendida a 

requisição judicial, o juiz, imediatamente, determinará o sequestro do 

numerário suficiente ao cumprimento da decisão, dispensada a audiência 

da Fazenda Pública”. Nesse sentido, trago à baila algumas jurisprudências 

selecionadas acerca do tema: “EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA 

PÚBLICA. EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. AUSÊNCIA 

DE PAGAMENTO. BLOQUEIO DO VALOR EXEQUENDO. ADMISSIBILIDADE. 

O regime de precatórios não se aplica aos pagamentos pela Administração 

Pública das requisições de pequeno valor, podendo o Juiz, diante da 

recusa no cumprimento da obrigação no prazo legal, determinar o 

sequestro de numerário correspondente na conta do Município, ainda que 

destinada ao recebimento de repasses para a manutenção da educação”. 

(TJMG; AI 1.0126.04.000568-1/002; Rel. Des. Edilson Olímpio Fernandes; 

Julg. 04/04/2017; DJEMG 17/04/2017)” (com destaques nossos) 

“ADMINISTRATIVO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. PRAZO. 

DESATENDIMENTO. SEQUESTRO DO NUMERÁRIO. CABIMENTO. EXEGESE 

DE ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO REPETITIVO. RESP 

PARADIGMA 1.143.677/RS. 1. Descumprido o prazo legal estipulado na 

legislação de regência para adimplemento da Requisição de Pequeno 

Valor, o sequestro de numerário é medida que se impõe, consoante 

entendimento jurisprudencial já reiterado nesta Corte. 2. "O prazo para 

pagamento de quantia certa encartada na sentença judicial transitada em 

julgado, mediante a Requisição de Pequeno Valor, é de 60 (sessenta) dias 

contados da entrega da requisição, por ordem do Juiz, à autoridade citada 

para a causa, sendo certo que, desatendida a requisição judicial, o Juiz 

determinará o sequestro do numerário suficiente ao cumprimento da 

decisão (artigo 17, caput e § 2º, da Lei nº 10.259/2001)" (REsp 

1.143.677/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE ESPECIAL, julgado em 

02/12/2009, DJe 04/02/2010. Recurso Especial submetido ao rito dos 

recurso repetitivos nos termos do art. 543 - C do CPC/73.). 3. "Se a 

requisição não é cumprida no prazo assinalado pela normatização 

específica (120 dias, no caso do TJ-MT), deve ser determinado o 

sequestro, não havendo falar em emissão de precatório, nem, portanto, 

em aplicação da EC 62/2009" (RMS 35.075/MT, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/02/2012, DJe 06/03/2012). 

Agravo interno improvido”. (Superior Tribunal de Justiça - STJ; AgInt-RMS 

50.386; Proc. 2016/0071000-9; DF; Segunda Turma; Rel. Min. Humberto 

Martins; DJE 25/08/2016)” (com destaques nossos) “AGRAVO DE 
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INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA 

PÚBLICA. ATRASO NO PAGAMENTO DA RPV. BLOQUEIO DE VERBAS 

PÚBLICAS VIA BACEN-JUD. POSSIBILIDADE. 1. O Município alega ter o 

juízo a quo determinado o bloqueio via BACENJUD de sua conta bancária 

para pagamento dos créditos dos autores, sem, contudo, ter sido intimado 

para cumprir com a obrigação de pagamento do RPV. Aduz, ainda, que 

teria o prazo de sessenta dias, a partir da intimação, para efetuar o 

pagamento. 2. Ocorre que à fl. 399 dos autos, o próprio Município de 

Agrestina confessa, em petição apresentada, já ter sido intimado para 

efetuar o pagamento do débito no prazo de sessenta dias. Essa petição, 

inclusive, foi protocolizada em 2 de julho de 2014, ou seja, seis meses 

antes do ajuizamento do agravo de instrumento. Desse modo, a alegação 

do Município no sentido de que não foi intimado para cumprir com a 

obrigação de pagamento do RPV não se sustenta. 3. Além disso, por força 

do art. 100,§ 1º-A da Constituição Federal, o débito é de natureza 

alimentar, sendo, portanto, questão de ordem pública o seu cumprimento. 

4. Sobre a possibilidade de bloqueio de verbas públicas via BACENJUD 

para pagamento de sentença contra a fazenda pública por atraso no 

pagamento da RPV, cito os seguintes precedentes: TJ-RS - AI: 

70049949431 RS , Relator: Helena Marta Suarez Maciel, Data de 

Julgamento: 11/12/2012, Vigésima Quinta Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 18/12/2012 e TJ-BA - APL: 

00002505120078050138 BA 0000250-51.2007.8.05.0138, Relator: Silvia 

Carneiro Santos Zarif, Data de Julgamento: 28/02/2012, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: 16/11/2012) 5. Desse modo, correta foi a 

decisão agravada que determinou o bloqueio via BACENJUD dos créditos 

dos autores, não havendo qualquer fundamento legal que autorize a 

suspensão da execução.6. À unanimidade de votos, foi negado 

provimento ao presente agravo de instrumento. (TJ-PE - AI: 3693245 PE, 

Relator: Antenor Cardoso Soares Junior, Data de Julgamento: 17/03/2015, 

3ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 25/03/2015)” (com 

destaques nossos) Em resumo, a requisição de pequeno valor deve ser 

paga em até dois meses, através do ofício requisitório do juiz da execução 

ao Procurador Geral do Estado, que disponibilizará os recursos 

financeiros devidos em conta bancária mais próxima do domicílio da parte 

exequente, a serem levantados mediante alvará judicial. O que em Mato 

Grosso é feito regularmente por meio da conta “Conta Única dos Depósitos 

Judiciais”. Se a Fazenda Pública não fizer o pagamento, perfeitamente 

factível se revela o bloqueio ou sequestro de valores suficientes, que é 

operacionalizado, em regra, via do sistema BACENJUD, liberando-os a 

seguir à parte exequente pelo aludido alvará judicial, sendo isto inclusive o 

que prevê o Enunciado n.º 7, do FONAJE da Fazenda Pública, vejamos: 

“ENUNCIADO 07 – O sequestro previsto no § 1º do artigo 13 da Lei nº 

12.153/09 também poderá ser feito por meio do BACENJUD, ressalvada a 

hipótese de precatório (XXX Encontro – São Paulo/SP)”. Ressalto, ainda, 

que a referida medida encontra previsão no art. 6º do Provimento n.º 

011/2017-CM que dispõe sobre o processamento e pagamento de 

Requisição de Pequeno Valor – RPV, no âmbito do Poder Judiciário do 

Estado de Mato Grosso, ‘in verbis’: “Art. 6º O Juízo promoverá o sequestro 

do valor líquido atualizado, via BACEN-JUD, na ausência de comprovação 

do depósito judicial do valor líquido”. Ante o exposto, com fulcro no artigo 

17, § 2º da Lei n. 10.259/2001 e, subsidiariamente, com fundamento no art. 

13, § 1º, da Lei n. 12.153/2009, DEFIRO o pedido formulado pela parte 

autora para o fim de DETERMINAR o sequestro de numerário, via sistema 

BACEN-JUD, em conta corrente em que o Estado de Mato Grosso, inscrito 

no CNPJ n.º 03.507.415/0001-44, eventualmente, figure como titular, 

estabelecendo como valor limite a ser penhorado a quantia de R$ 3.829,80 

(três mil oitocentos e vinte e nove reais e oitenta centavos). A penhora 

será processada em conformidade com o art. 854 do NCPC, assim como 

com o procedimento detalhado no art. 512, da CNGCJ/TJMT, atentando-se 

especialmente para os seguintes comandos: a) a partir deste momento, 

até o processamento completo da ordem de bloqueio de valores, os autos 

deverão permanecer em gabinete (CNGCJ/TJMT, § 2°, do art. 512); b) 

havendo bloqueio de valores, em mais de uma conta, os autos deverão 

ser identificados com tarja vermelha e, terão prioridade de tramitação, 

apontando a sua urgência e preferência na análise de eventuais 

desbloqueios (CNGCJ/TJMT, § 3°, do art. 512), cabendo à Secretaria a 

expedição de ofício ao Departamento da Conta Judicial, para vinculação do 

valor depositado a este processo; c) ainda para a hipótese de bloqueio de 

valores, DETERMINO a intimação da parte executada, acerca da 

indisponibilidade levada a efeito nos autos para, querendo, no prazo de 05 

(cinco) dias, comprovar que: a) as quantias tornadas indisponíveis são 

impenhoráveis; b) ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos 

financeiros, conforme disciplina o art. 854, § 3°, inciso I e II, do CPC, 

rejeitada a manifestação ou não havendo, fato que deverá ser certificado 

nos autos, converter-se-á a indisponibilidade em penhora, sem a 

necessidade de lavratura de termo, devendo ser providenciada a 

transferência do montante para a Conta Única dos Depósitos Judiciais (§ 

5º, do art. 854, do CPC). Se o sequestro do valor for exitoso, OFICIE-SE 

imediatamente à Fazenda Pública Estadual, de maneira a recolher a RPV 

liquidada, neste caso, lamentavelmente pelo juízo, a evitar qualquer 

possibilidade de pagamento em duplicidade e locupletamento ilícito. Por fim, 

certificado o decurso do prazo para que a parte executada se manifeste 

acerca da indisponibilidade levada a efeito ou não se obtendo êxito na 

medida deferida, INTIME-SE a parte autora, via DJE para que, no prazo de 

10 (dez) dias, promova o andamento do feito, requerendo o que entender 

pertinente. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Jauru/MT, 

10 de dezembro de 2018. Angela Maria Janczeski Góes Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DECISÃO Processo: 

8010000-37.2016.8.11.0047. EXEQUENTE: MAYRLA THANDRA MARTINS 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Visto. Trata-se de Execução 

de Honorários advocatícios ajuizada em face do ESTADO DE MATO 

GROSSO em que a parte exequente pretende o recebimento de créditos 

oriundos de honorários arbitrados em decorrência de nomeação para 

patrocínio de interesses de pessoas hipossuficientes, ante a inexistência 

de Defensoria Pública nesta Comarca. Compulsando os autos, verifico que 

o presente feito teve seu regular processamento atendendo assim, os 

ditames legais e, resguardando integralmente os direitos de ambas as 

partes, tendo a parte autora, requerido o sequestro de valores via sistema 

Bacenjud, com o intuito de que seja satisfeito o crédito exequendo, tendo 

em vista que a parte executada não efetuou o referido pagamento no 

prazo legal. Vieram os autos conclusos para deliberação quanto ao pedido 

de sequestro. É o sucinto relatório. Fundamento. Pois bem, é dos autos 

que mesmo após ser efetivamente cientificado, conforme determina o art. 

535, § 3°, inciso II, do CPC para efetuar o pagamento da obrigação de 

pequeno valor a parte executada quedou-se inerte. Ocorre que, muito 

embora a Lei n.º 13.105/2015 tenha trazido mudanças com relação ao 

pagamento de obrigações de pequeno valor (art. 535, § 3°, inciso II, do 

CPC) esta silenciou com relação ao fato do não pagamento dessas 

obrigações no prazo mencionado no artigo. Nesse ponto, mostra-se 

perfeitamente possível o sequestro de numerário, havendo inércia no 

atendimento da requisição judicial, ante a aplicação analógica do art. 17, § 

2°, da Lei n.º 10.259/2001, que institui os Juizados Especiais Federais, já 

que traz norma condizente e harmônica como o CPC, in verbis: “Art. 17. 

Tratando-se de obrigação de pagar quantia certa, após o trânsito em 

julgado da decisão, o pagamento será efetuado no prazo de sessenta 

dias, contados da entrega da requisição, por ordem do Juiz, à autoridade 

citada para a causa, na agência mais próxima da Caixa Econômica Federal 

ou do Banco do Brasil, independentemente de precatório. omissis § 2º 

Desatendida a requisição judicial, o Juiz determinará o sequestro do 

numerário suficiente ao cumprimento da decisão”. Da mesma forma, a Lei 

n.° 12.153/2009, que dispõe sobre os Juizados Especiais da Fazenda 

Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos 

Municípios – destarte, perfeitamente aplicável ao caso diretamente – em 

seu art. 13, incisos I e § 1. °, também preceitua a respeito do prazo menor 

de 02 meses para liquidação da RPV e relativamente ao sequestro de 

numerário para efetivar a prestação jurisdicional nas hipóteses do ente 

estatal também permanecer inerte, com é o caso, inclusive a dispensar a 

prévia oitiva deste: “Art. 13. Tratando-se de obrigação de pagar quantia 
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certa, após o trânsito em julgado da decisão, o pagamento será efetuado: I 

– no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contado da entrega da 

requisição do juiz à autoridade citada para a causa, independentemente de 

precatório, na hipótese do § 3.º do art. 100 da Constituição Federal; 

omissis § 1.º Desatendida a requisição judicial, o juiz, imediatamente, 

determinará o sequestro do numerário suficiente ao cumprimento da 

decisão, dispensada a audiência da Fazenda Pública”. Nesse sentido, 

trago à baila algumas jurisprudências selecionadas acerca do tema: 

“EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO 

DE PEQUENO VALOR. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. BLOQUEIO DO 

VALOR EXEQUENDO. ADMISSIBILIDADE. O regime de precatórios não se 

aplica aos pagamentos pela Administração Pública das requisições de 

pequeno valor, podendo o Juiz, diante da recusa no cumprimento da 

obrigação no prazo legal, determinar o sequestro de numerário 

correspondente na conta do Município, ainda que destinada ao 

recebimento de repasses para a manutenção da educação”. (TJMG; AI 

1.0126.04.000568-1/002; Rel. Des. Edilson Olímpio Fernandes; Julg. 

04/04/2017; DJEMG 17/04/2017)” (com destaques nossos) 

“ADMINISTRATIVO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. PRAZO. 

DESATENDIMENTO. SEQUESTRO DO NUMERÁRIO. CABIMENTO. EXEGESE 

DE ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO REPETITIVO. RESP 

PARADIGMA 1.143.677/RS. 1. Descumprido o prazo legal estipulado na 

legislação de regência para adimplemento da Requisição de Pequeno 

Valor, o sequestro de numerário é medida que se impõe, consoante 

entendimento jurisprudencial já reiterado nesta Corte. 2. "O prazo para 

pagamento de quantia certa encartada na sentença judicial transitada em 

julgado, mediante a Requisição de Pequeno Valor, é de 60 (sessenta) dias 

contados da entrega da requisição, por ordem do Juiz, à autoridade citada 

para a causa, sendo certo que, desatendida a requisição judicial, o Juiz 

determinará o sequestro do numerário suficiente ao cumprimento da 

decisão (artigo 17, caput e § 2º, da Lei nº 10.259/2001)" (REsp 

1.143.677/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE ESPECIAL, julgado em 

02/12/2009, DJe 04/02/2010. Recurso Especial submetido ao rito dos 

recurso repetitivos nos termos do art. 543 - C do CPC/73.). 3. "Se a 

requisição não é cumprida no prazo assinalado pela normatização 

específica (120 dias, no caso do TJ-MT), deve ser determinado o 

sequestro, não havendo falar em emissão de precatório, nem, portanto, 

em aplicação da EC 62/2009" (RMS 35.075/MT, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/02/2012, DJe 06/03/2012). 

Agravo interno improvido”. (Superior Tribunal de Justiça - STJ; AgInt-RMS 

50.386; Proc. 2016/0071000-9; DF; Segunda Turma; Rel. Min. Humberto 

Martins; DJE 25/08/2016)” (com destaques nossos) “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA 

PÚBLICA. ATRASO NO PAGAMENTO DA RPV. BLOQUEIO DE VERBAS 

PÚBLICAS VIA BACEN-JUD. POSSIBILIDADE. 1. O Município alega ter o 

juízo a quo determinado o bloqueio via BACENJUD de sua conta bancária 

para pagamento dos créditos dos autores, sem, contudo, ter sido intimado 

para cumprir com a obrigação de pagamento do RPV. Aduz, ainda, que 

teria o prazo de sessenta dias, a partir da intimação, para efetuar o 

pagamento. 2. Ocorre que à fl. 399 dos autos, o próprio Município de 

Agrestina confessa, em petição apresentada, já ter sido intimado para 

efetuar o pagamento do débito no prazo de sessenta dias. Essa petição, 

inclusive, foi protocolizada em 2 de julho de 2014, ou seja, seis meses 

antes do ajuizamento do agravo de instrumento. Desse modo, a alegação 

do Município no sentido de que não foi intimado para cumprir com a 

obrigação de pagamento do RPV não se sustenta. 3. Além disso, por força 

do art. 100,§ 1º-A da Constituição Federal, o débito é de natureza 

alimentar, sendo, portanto, questão de ordem pública o seu cumprimento. 

4. Sobre a possibilidade de bloqueio de verbas públicas via BACENJUD 

para pagamento de sentença contra a fazenda pública por atraso no 

pagamento da RPV, cito os seguintes precedentes: TJ-RS - AI: 

70049949431 RS , Relator: Helena Marta Suarez Maciel, Data de 

Julgamento: 11/12/2012, Vigésima Quinta Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 18/12/2012 e TJ-BA - APL: 

00002505120078050138 BA 0000250-51.2007.8.05.0138, Relator: Silvia 

Carneiro Santos Zarif, Data de Julgamento: 28/02/2012, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: 16/11/2012) 5. Desse modo, correta foi a 

decisão agravada que determinou o bloqueio via BACENJUD dos créditos 

dos autores, não havendo qualquer fundamento legal que autorize a 

suspensão da execução.6. À unanimidade de votos, foi negado 

provimento ao presente agravo de instrumento. (TJ-PE - AI: 3693245 PE, 

Relator: Antenor Cardoso Soares Junior, Data de Julgamento: 17/03/2015, 

3ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 25/03/2015)” (com 

destaques nossos) Em resumo, a requisição de pequeno valor deve ser 

paga em até dois meses, através do ofício requisitório do juiz da execução 

ao Procurador Geral do Estado, que disponibilizará os recursos 

financeiros devidos em conta bancária mais próxima do domicílio da parte 

exequente, a serem levantados mediante alvará judicial. O que em Mato 

Grosso é feito regularmente por meio da conta “Conta Única dos Depósitos 

Judiciais”. Se a Fazenda Pública não fizer o pagamento, perfeitamente 

factível se revela o bloqueio ou sequestro de valores suficientes, que é 

operacionalizado, em regra, via do sistema BACENJUD, liberando-os a 

seguir à parte exequente pelo aludido alvará judicial, sendo isto inclusive o 

que prevê o Enunciado n.º 7, do FONAJE da Fazenda Pública, vejamos: 

“ENUNCIADO 07 – O sequestro previsto no § 1º do artigo 13 da Lei nº 

12.153/09 também poderá ser feito por meio do BACENJUD, ressalvada a 

hipótese de precatório (XXX Encontro – São Paulo/SP)”. Ressalto, ainda, 

que a referida medida encontra previsão no art. 6º do Provimento n.º 

011/2017-CM que dispõe sobre o processamento e pagamento de 

Requisição de Pequeno Valor – RPV, no âmbito do Poder Judiciário do 

Estado de Mato Grosso, ‘in verbis’: “Art. 6º O Juízo promoverá o sequestro 

do valor líquido atualizado, via BACEN-JUD, na ausência de comprovação 

do depósito judicial do valor líquido”. Ante o exposto, com fulcro no artigo 

17, § 2º da Lei n. 10.259/2001 e, subsidiariamente, com fundamento no art. 

13, § 1º, da Lei n. 12.153/2009, DEFIRO o pedido formulado pela parte 

autora para o fim de DETERMINAR o sequestro de numerário, via sistema 

BACEN-JUD, em conta corrente em que o Estado de Mato Grosso, inscrito 

no CNPJ n.º 03.507.415/0001-44, eventualmente, figure como titular, 

estabelecendo como valor limite a ser penhorado a quantia de R$ 9.925,34 

(nove mil novecentos e vinte e cinco reais e trinta e quatro centavos). A 

penhora será processada em conformidade com o art. 854 do NCPC, 

assim como com o procedimento detalhado no art. 512, da CNGCJ/TJMT, 

atentando-se especialmente para os seguintes comandos: a) a partir 

deste momento, até o processamento completo da ordem de bloqueio de 

valores, os autos deverão permanecer em gabinete (CNGCJ/TJMT, § 2°, do 

art. 512); b) havendo bloqueio de valores, em mais de uma conta, os autos 

deverão ser identificados com tarja vermelha e, terão prioridade de 

tramitação, apontando a sua urgência e preferência na análise de 

eventuais desbloqueios (CNGCJ/TJMT, § 3°, do art. 512), cabendo à 

Secretaria a expedição de ofício ao Departamento da Conta Judicial, para 

vinculação do valor depositado a este processo; c) ainda para a hipótese 

de bloqueio de valores, DETERMINO a intimação da parte executada, 

acerca da indisponibilidade levada a efeito nos autos para, querendo, no 

prazo de 05 (cinco) dias, comprovar que: a) as quantias tornadas 

indisponíveis são impenhoráveis; b) ainda remanesce indisponibilidade 

excessiva de ativos financeiros, conforme disciplina o art. 854, § 3°, inciso 

I e II, do CPC, rejeitada a manifestação ou não havendo, fato que deverá 

ser certificado nos autos, converter-se-á a indisponibilidade em penhora, 

sem a necessidade de lavratura de termo, devendo ser providenciada a 

transferência do montante para a Conta Única dos Depósitos Judiciais (§ 

5º, do art. 854, do CPC). Se o sequestro do valor for exitoso, OFICIE-SE 

imediatamente à Fazenda Pública Estadual, de maneira a recolher a RPV 

liquidada, neste caso, lamentavelmente pelo juízo, a evitar qualquer 

possibilidade de pagamento em duplicidade e locupletamento ilícito. Por fim, 

certificado o decurso do prazo para que a parte executada se manifeste 

acerca da indisponibilidade levada a efeito ou não se obtendo êxito na 

medida deferida, INTIME-SE a parte autora, via DJE para que, no prazo de 

10 (dez) dias, promova o andamento do feito, requerendo o que entender 

pertinente. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Jauru/MT, 

10 de dezembro de 2018. Angela Maria Janczeski Góes Juíza de Direito
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EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Visto. Trata-se de Execução 

de Honorários advocatícios ajuizada em face do ESTADO DE MATO 

GROSSO em que a parte exequente pretende o recebimento de créditos 

oriundos de honorários arbitrados em decorrência de nomeação para 

patrocínio de interesses de pessoas hipossuficientes, ante a inexistência 

de Defensoria Pública nesta Comarca. Compulsando os autos, verifico que 

o presente feito teve seu regular processamento atendendo assim, os 

ditames legais e, resguardando integralmente os direitos de ambas as 

partes, tendo a parte autora, requerido o sequestro de valores via sistema 

Bacenjud, com o intuito de que seja satisfeito o crédito exequendo, tendo 

em vista que a parte executada não efetuou o referido pagamento no 

prazo legal. Vieram os autos conclusos para deliberação quanto ao pedido 

de sequestro. É o sucinto relatório. Fundamento. Pois bem, é dos autos 

que mesmo após ser efetivamente cientificado, conforme determina o art. 

535, § 3°, inciso II, do CPC para efetuar o pagamento da obrigação de 

pequeno valor a parte executada quedou-se inerte. Ocorre que, muito 

embora a Lei n.º 13.105/2015 tenha trazido mudanças com relação ao 

pagamento de obrigações de pequeno valor (art. 535, § 3°, inciso II, do 

CPC) esta silenciou com relação ao fato do não pagamento dessas 

obrigações no prazo mencionado no artigo. Nesse ponto, mostra-se 

perfeitamente possível o sequestro de numerário, havendo inércia no 

atendimento da requisição judicial, ante a aplicação analógica do art. 17, § 

2°, da Lei n.º 10.259/2001, que institui os Juizados Especiais Federais, já 

que traz norma condizente e harmônica como o CPC, in verbis: “Art. 17. 

Tratando-se de obrigação de pagar quantia certa, após o trânsito em 

julgado da decisão, o pagamento será efetuado no prazo de sessenta 

dias, contados da entrega da requisição, por ordem do Juiz, à autoridade 

citada para a causa, na agência mais próxima da Caixa Econômica Federal 

ou do Banco do Brasil, independentemente de precatório. omissis § 2º 

Desatendida a requisição judicial, o Juiz determinará o sequestro do 

numerário suficiente ao cumprimento da decisão”. Da mesma forma, a Lei 

n.° 12.153/2009, que dispõe sobre os Juizados Especiais da Fazenda 

Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos 

Municípios – destarte, perfeitamente aplicável ao caso diretamente – em 

seu art. 13, incisos I e § 1. °, também preceitua a respeito do prazo menor 

de 02 meses para liquidação da RPV e relativamente ao sequestro de 

numerário para efetivar a prestação jurisdicional nas hipóteses do ente 

estatal também permanecer inerte, com é o caso, inclusive a dispensar a 

prévia oitiva deste: “Art. 13. Tratando-se de obrigação de pagar quantia 

certa, após o trânsito em julgado da decisão, o pagamento será efetuado: I 

– no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contado da entrega da 

requisição do juiz à autoridade citada para a causa, independentemente de 

precatório, na hipótese do § 3.º do art. 100 da Constituição Federal; 

omissis § 1.º Desatendida a requisição judicial, o juiz, imediatamente, 

determinará o sequestro do numerário suficiente ao cumprimento da 

decisão, dispensada a audiência da Fazenda Pública”. Nesse sentido, 

trago à baila algumas jurisprudências selecionadas acerca do tema: 

“EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO 

DE PEQUENO VALOR. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. BLOQUEIO DO 

VALOR EXEQUENDO. ADMISSIBILIDADE. O regime de precatórios não se 

aplica aos pagamentos pela Administração Pública das requisições de 

pequeno valor, podendo o Juiz, diante da recusa no cumprimento da 

obrigação no prazo legal, determinar o sequestro de numerário 

correspondente na conta do Município, ainda que destinada ao 

recebimento de repasses para a manutenção da educação”. (TJMG; AI 

1.0126.04.000568-1/002; Rel. Des. Edilson Olímpio Fernandes; Julg. 

04/04/2017; DJEMG 17/04/2017)” (com destaques nossos) 

“ADMINISTRATIVO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. PRAZO. 

DESATENDIMENTO. SEQUESTRO DO NUMERÁRIO. CABIMENTO. EXEGESE 

DE ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO REPETITIVO. RESP 

PARADIGMA 1.143.677/RS. 1. Descumprido o prazo legal estipulado na 

legislação de regência para adimplemento da Requisição de Pequeno 

Valor, o sequestro de numerário é medida que se impõe, consoante 

entendimento jurisprudencial já reiterado nesta Corte. 2. "O prazo para 

pagamento de quantia certa encartada na sentença judicial transitada em 

julgado, mediante a Requisição de Pequeno Valor, é de 60 (sessenta) dias 

contados da entrega da requisição, por ordem do Juiz, à autoridade citada 

para a causa, sendo certo que, desatendida a requisição judicial, o Juiz 

determinará o sequestro do numerário suficiente ao cumprimento da 

decisão (artigo 17, caput e § 2º, da Lei nº 10.259/2001)" (REsp 

1.143.677/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE ESPECIAL, julgado em 

02/12/2009, DJe 04/02/2010. Recurso Especial submetido ao rito dos 

recurso repetitivos nos termos do art. 543 - C do CPC/73.). 3. "Se a 

requisição não é cumprida no prazo assinalado pela normatização 

específica (120 dias, no caso do TJ-MT), deve ser determinado o 

sequestro, não havendo falar em emissão de precatório, nem, portanto, 

em aplicação da EC 62/2009" (RMS 35.075/MT, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/02/2012, DJe 06/03/2012). 

Agravo interno improvido”. (Superior Tribunal de Justiça - STJ; AgInt-RMS 

50.386; Proc. 2016/0071000-9; DF; Segunda Turma; Rel. Min. Humberto 

Martins; DJE 25/08/2016)” (com destaques nossos) “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA 

PÚBLICA. ATRASO NO PAGAMENTO DA RPV. BLOQUEIO DE VERBAS 

PÚBLICAS VIA BACEN-JUD. POSSIBILIDADE. 1. O Município alega ter o 

juízo a quo determinado o bloqueio via BACENJUD de sua conta bancária 

para pagamento dos créditos dos autores, sem, contudo, ter sido intimado 

para cumprir com a obrigação de pagamento do RPV. Aduz, ainda, que 

teria o prazo de sessenta dias, a partir da intimação, para efetuar o 

pagamento. 2. Ocorre que à fl. 399 dos autos, o próprio Município de 

Agrestina confessa, em petição apresentada, já ter sido intimado para 

efetuar o pagamento do débito no prazo de sessenta dias. Essa petição, 

inclusive, foi protocolizada em 2 de julho de 2014, ou seja, seis meses 

antes do ajuizamento do agravo de instrumento. Desse modo, a alegação 

do Município no sentido de que não foi intimado para cumprir com a 

obrigação de pagamento do RPV não se sustenta. 3. Além disso, por força 

do art. 100,§ 1º-A da Constituição Federal, o débito é de natureza 

alimentar, sendo, portanto, questão de ordem pública o seu cumprimento. 

4. Sobre a possibilidade de bloqueio de verbas públicas via BACENJUD 

para pagamento de sentença contra a fazenda pública por atraso no 

pagamento da RPV, cito os seguintes precedentes: TJ-RS - AI: 

70049949431 RS , Relator: Helena Marta Suarez Maciel, Data de 

Julgamento: 11/12/2012, Vigésima Quinta Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 18/12/2012 e TJ-BA - APL: 

00002505120078050138 BA 0000250-51.2007.8.05.0138, Relator: Silvia 

Carneiro Santos Zarif, Data de Julgamento: 28/02/2012, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: 16/11/2012) 5. Desse modo, correta foi a 

decisão agravada que determinou o bloqueio via BACENJUD dos créditos 

dos autores, não havendo qualquer fundamento legal que autorize a 

suspensão da execução.6. À unanimidade de votos, foi negado 

provimento ao presente agravo de instrumento. (TJ-PE - AI: 3693245 PE, 

Relator: Antenor Cardoso Soares Junior, Data de Julgamento: 17/03/2015, 

3ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 25/03/2015)” (com 

destaques nossos) Em resumo, a requisição de pequeno valor deve ser 

paga em até dois meses, através do ofício requisitório do juiz da execução 

ao Procurador Geral do Estado, que disponibilizará os recursos 

financeiros devidos em conta bancária mais próxima do domicílio da parte 

exequente, a serem levantados mediante alvará judicial. O que em Mato 

Grosso é feito regularmente por meio da conta “Conta Única dos Depósitos 

Judiciais”. Se a Fazenda Pública não fizer o pagamento, perfeitamente 

factível se revela o bloqueio ou sequestro de valores suficientes, que é 

operacionalizado, em regra, via do sistema BACENJUD, liberando-os a 

seguir à parte exequente pelo aludido alvará judicial, sendo isto inclusive o 

que prevê o Enunciado n.º 7, do FONAJE da Fazenda Pública, vejamos: 

“ENUNCIADO 07 – O sequestro previsto no § 1º do artigo 13 da Lei nº 

12.153/09 também poderá ser feito por meio do BACENJUD, ressalvada a 

hipótese de precatório (XXX Encontro – São Paulo/SP)”. Ressalto, ainda, 

que a referida medida encontra previsão no art. 6º do Provimento n.º 

011/2017-CM que dispõe sobre o processamento e pagamento de 

Requisição de Pequeno Valor – RPV, no âmbito do Poder Judiciário do 

Estado de Mato Grosso, ‘in verbis’: “Art. 6º O Juízo promoverá o sequestro 

do valor líquido atualizado, via BACEN-JUD, na ausência de comprovação 

do depósito judicial do valor líquido”. Ante o exposto, com fulcro no artigo 

17, § 2º da Lei n. 10.259/2001 e, subsidiariamente, com fundamento no art. 

13, § 1º, da Lei n. 12.153/2009, DEFIRO o pedido formulado pela parte 

autora para o fim de DETERMINAR o sequestro de numerário, via sistema 

BACEN-JUD, em conta corrente em que o Estado de Mato Grosso, inscrito 

no CNPJ n.º 03.507.415/0001-44, eventualmente, figure como titular, 

estabelecendo como valor limite a ser penhorado a quantia de R$ 8.996,93 

(oito mil novecentos e noventa e seis reais e noventa e três centavos). A 

penhora será processada em conformidade com o art. 854 do NCPC, 

assim como com o procedimento detalhado no art. 512, da CNGCJ/TJMT, 

atentando-se especialmente para os seguintes comandos: a) a partir 

deste momento, até o processamento completo da ordem de bloqueio de 

valores, os autos deverão permanecer em gabinete (CNGCJ/TJMT, § 2°, do 
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art. 512); b) havendo bloqueio de valores, em mais de uma conta, os autos 

deverão ser identificados com tarja vermelha e, terão prioridade de 

tramitação, apontando a sua urgência e preferência na análise de 

eventuais desbloqueios (CNGCJ/TJMT, § 3°, do art. 512), cabendo à 

Secretaria a expedição de ofício ao Departamento da Conta Judicial, para 

vinculação do valor depositado a este processo; c) ainda para a hipótese 

de bloqueio de valores, DETERMINO a intimação da parte executada, 

acerca da indisponibilidade levada a efeito nos autos para, querendo, no 

prazo de 05 (cinco) dias, comprovar que: a) as quantias tornadas 

indisponíveis são impenhoráveis; b) ainda remanesce indisponibilidade 

excessiva de ativos financeiros, conforme disciplina o art. 854, § 3°, inciso 

I e II, do CPC, rejeitada a manifestação ou não havendo, fato que deverá 

ser certificado nos autos, converter-se-á a indisponibilidade em penhora, 

sem a necessidade de lavratura de termo, devendo ser providenciada a 

transferência do montante para a Conta Única dos Depósitos Judiciais (§ 

5º, do art. 854, do CPC). Se o sequestro do valor for exitoso, OFICIE-SE 

imediatamente à Fazenda Pública Estadual, de maneira a recolher a RPV 

liquidada, neste caso, lamentavelmente pelo juízo, a evitar qualquer 

possibilidade de pagamento em duplicidade e locupletamento ilícito. Por fim, 

certificado o decurso do prazo para que a parte executada se manifeste 

acerca da indisponibilidade levada a efeito ou não se obtendo êxito na 

medida deferida, INTIME-SE a parte autora, via DJE para que, no prazo de 

10 (dez) dias, promova o andamento do feito, requerendo o que entender 

pertinente. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Jauru/MT, 

10 de dezembro de 2018. Angela Maria Janczeski Góes Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DECISÃO Processo: 

8010150-52.2015.8.11.0047. EXEQUENTE: MAYRLA THANDRA MARTINS 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Trata-se de Execução 

de Honorários advocatícios ajuizada em face do ESTADO DE MATO 

GROSSO em que a parte exequente pretende o recebimento de créditos 

oriundos de honorários arbitrados em decorrência de nomeação para 

patrocínio de interesses de pessoas hipossuficientes, ante a inexistência 

de Defensoria Pública nesta Comarca. Compulsando os autos, verifico que 

o presente feito teve seu regular processamento atendendo assim, os 

ditames legais e, resguardando integralmente os direitos de ambas as 

partes, tendo a parte autora, requerido o sequestro de valores via sistema 

Bacenjud, com o intuito de que seja satisfeito o crédito exequendo, tendo 

em vista que a parte executada não efetuou o referido pagamento no 

prazo legal. Vieram os autos conclusos para deliberação quanto ao pedido 

de sequestro. É o sucinto relatório. Fundamento. Pois bem, é dos autos 

que mesmo após ser efetivamente cientificado, conforme determina o art. 

535, § 3°, inciso II, do CPC para efetuar o pagamento da obrigação de 

pequeno valor a parte executada quedou-se inerte. Ocorre que, muito 

embora a Lei n.º 13.105/2015 tenha trazido mudanças com relação ao 

pagamento de obrigações de pequeno valor (art. 535, § 3°, inciso II, do 

CPC) esta silenciou com relação ao fato do não pagamento dessas 

obrigações no prazo mencionado no artigo. Nesse ponto, mostra-se 

perfeitamente possível o sequestro de numerário, havendo inércia no 

atendimento da requisição judicial, ante a aplicação analógica do art. 17, § 

2°, da Lei n.º 10.259/2001, que institui os Juizados Especiais Federais, já 

que traz norma condizente e harmônica como o CPC, in verbis: “Art. 17. 

Tratando-se de obrigação de pagar quantia certa, após o trânsito em 

julgado da decisão, o pagamento será efetuado no prazo de sessenta 

dias, contados da entrega da requisição, por ordem do Juiz, à autoridade 

citada para a causa, na agência mais próxima da Caixa Econômica Federal 

ou do Banco do Brasil, independentemente de precatório. omissis § 2º 

Desatendida a requisição judicial, o Juiz determinará o sequestro do 

numerário suficiente ao cumprimento da decisão”. Da mesma forma, a Lei 

n.° 12.153/2009, que dispõe sobre os Juizados Especiais da Fazenda 

Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos 

Municípios – destarte, perfeitamente aplicável ao caso diretamente – em 

seu art. 13, incisos I e § 1. °, também preceitua a respeito do prazo menor 

de 02 meses para liquidação da RPV e relativamente ao sequestro de 

numerário para efetivar a prestação jurisdicional nas hipóteses do ente 

estatal também permanecer inerte, com é o caso, inclusive a dispensar a 

prévia oitiva deste: “Art. 13. Tratando-se de obrigação de pagar quantia 

certa, após o trânsito em julgado da decisão, o pagamento será efetuado: I 

– no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contado da entrega da 

requisição do juiz à autoridade citada para a causa, independentemente de 

precatório, na hipótese do § 3.º do art. 100 da Constituição Federal; 

omissis § 1.º Desatendida a requisição judicial, o juiz, imediatamente, 

determinará o sequestro do numerário suficiente ao cumprimento da 

decisão, dispensada a audiência da Fazenda Pública”. Nesse sentido, 

trago à baila algumas jurisprudências selecionadas acerca do tema: 

“EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO 

DE PEQUENO VALOR. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. BLOQUEIO DO 

VALOR EXEQUENDO. ADMISSIBILIDADE. O regime de precatórios não se 

aplica aos pagamentos pela Administração Pública das requisições de 

pequeno valor, podendo o Juiz, diante da recusa no cumprimento da 

obrigação no prazo legal, determinar o sequestro de numerário 

correspondente na conta do Município, ainda que destinada ao 

recebimento de repasses para a manutenção da educação”. (TJMG; AI 

1.0126.04.000568-1/002; Rel. Des. Edilson Olímpio Fernandes; Julg. 

04/04/2017; DJEMG 17/04/2017)” (com destaques nossos) 

“ADMINISTRATIVO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. PRAZO. 

DESATENDIMENTO. SEQUESTRO DO NUMERÁRIO. CABIMENTO. EXEGESE 

DE ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO REPETITIVO. RESP 

PARADIGMA 1.143.677/RS. 1. Descumprido o prazo legal estipulado na 

legislação de regência para adimplemento da Requisição de Pequeno 

Valor, o sequestro de numerário é medida que se impõe, consoante 

entendimento jurisprudencial já reiterado nesta Corte. 2. "O prazo para 

pagamento de quantia certa encartada na sentença judicial transitada em 

julgado, mediante a Requisição de Pequeno Valor, é de 60 (sessenta) dias 

contados da entrega da requisição, por ordem do Juiz, à autoridade citada 

para a causa, sendo certo que, desatendida a requisição judicial, o Juiz 

determinará o sequestro do numerário suficiente ao cumprimento da 

decisão (artigo 17, caput e § 2º, da Lei nº 10.259/2001)" (REsp 

1.143.677/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE ESPECIAL, julgado em 

02/12/2009, DJe 04/02/2010. Recurso Especial submetido ao rito dos 

recurso repetitivos nos termos do art. 543 - C do CPC/73.). 3. "Se a 

requisição não é cumprida no prazo assinalado pela normatização 

específica (120 dias, no caso do TJ-MT), deve ser determinado o 

sequestro, não havendo falar em emissão de precatório, nem, portanto, 

em aplicação da EC 62/2009" (RMS 35.075/MT, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/02/2012, DJe 06/03/2012). 

Agravo interno improvido”. (Superior Tribunal de Justiça - STJ; AgInt-RMS 

50.386; Proc. 2016/0071000-9; DF; Segunda Turma; Rel. Min. Humberto 

Martins; DJE 25/08/2016)” (com destaques nossos) “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA 

PÚBLICA. ATRASO NO PAGAMENTO DA RPV. BLOQUEIO DE VERBAS 

PÚBLICAS VIA BACEN-JUD. POSSIBILIDADE. 1. O Município alega ter o 

juízo a quo determinado o bloqueio via BACENJUD de sua conta bancária 

para pagamento dos créditos dos autores, sem, contudo, ter sido intimado 

para cumprir com a obrigação de pagamento do RPV. Aduz, ainda, que 

teria o prazo de sessenta dias, a partir da intimação, para efetuar o 

pagamento. 2. Ocorre que à fl. 399 dos autos, o próprio Município de 

Agrestina confessa, em petição apresentada, já ter sido intimado para 

efetuar o pagamento do débito no prazo de sessenta dias. Essa petição, 

inclusive, foi protocolizada em 2 de julho de 2014, ou seja, seis meses 

antes do ajuizamento do agravo de instrumento. Desse modo, a alegação 

do Município no sentido de que não foi intimado para cumprir com a 

obrigação de pagamento do RPV não se sustenta. 3. Além disso, por força 

do art. 100,§ 1º-A da Constituição Federal, o débito é de natureza 

alimentar, sendo, portanto, questão de ordem pública o seu cumprimento. 

4. Sobre a possibilidade de bloqueio de verbas públicas via BACENJUD 

para pagamento de sentença contra a fazenda pública por atraso no 

pagamento da RPV, cito os seguintes precedentes: TJ-RS - AI: 

70049949431 RS , Relator: Helena Marta Suarez Maciel, Data de 

Julgamento: 11/12/2012, Vigésima Quinta Câmara Cível, Data de 
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Publicação: Diário da Justiça do dia 18/12/2012 e TJ-BA - APL: 

00002505120078050138 BA 0000250-51.2007.8.05.0138, Relator: Silvia 

Carneiro Santos Zarif, Data de Julgamento: 28/02/2012, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: 16/11/2012) 5. Desse modo, correta foi a 

decisão agravada que determinou o bloqueio via BACENJUD dos créditos 

dos autores, não havendo qualquer fundamento legal que autorize a 

suspensão da execução.6. À unanimidade de votos, foi negado 

provimento ao presente agravo de instrumento. (TJ-PE - AI: 3693245 PE, 

Relator: Antenor Cardoso Soares Junior, Data de Julgamento: 17/03/2015, 

3ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 25/03/2015)” (com 

destaques nossos) Em resumo, a requisição de pequeno valor deve ser 

paga em até dois meses, através do ofício requisitório do juiz da execução 

ao Procurador Geral do Estado, que disponibilizará os recursos 

financeiros devidos em conta bancária mais próxima do domicílio da parte 

exequente, a serem levantados mediante alvará judicial. O que em Mato 

Grosso é feito regularmente por meio da conta “Conta Única dos Depósitos 

Judiciais”. Se a Fazenda Pública não fizer o pagamento, perfeitamente 

factível se revela o bloqueio ou sequestro de valores suficientes, que é 

operacionalizado, em regra, via do sistema BACENJUD, liberando-os a 

seguir à parte exequente pelo aludido alvará judicial, sendo isto inclusive o 

que prevê o Enunciado n.º 7, do FONAJE da Fazenda Pública, vejamos: 

“ENUNCIADO 07 – O sequestro previsto no § 1º do artigo 13 da Lei nº 

12.153/09 também poderá ser feito por meio do BACENJUD, ressalvada a 

hipótese de precatório (XXX Encontro – São Paulo/SP)”. Ressalto, ainda, 

que a referida medida encontra previsão no art. 6º do Provimento n.º 

011/2017-CM que dispõe sobre o processamento e pagamento de 

Requisição de Pequeno Valor – RPV, no âmbito do Poder Judiciário do 

Estado de Mato Grosso, ‘in verbis’: “Art. 6º O Juízo promoverá o sequestro 

do valor líquido atualizado, via BACEN-JUD, na ausência de comprovação 

do depósito judicial do valor líquido”. Ante o exposto, com fulcro no artigo 

17, § 2º da Lei n. 10.259/2001 e, subsidiariamente, com fundamento no art. 

13, § 1º, da Lei n. 12.153/2009, DEFIRO o pedido formulado pela parte 

autora para o fim de DETERMINAR o sequestro de numerário, via sistema 

BACEN-JUD, em conta corrente em que o Estado de Mato Grosso, inscrito 

no CNPJ n.º 03.507.415/0001-44, eventualmente, figure como titular, 

estabelecendo como valor limite a ser penhorado a quantia de R$ 

13.171,93 (treze mil cento e setenta e um reais e noventa e três 

centavos). A penhora será processada em conformidade com o art. 854 

do NCPC, assim como com o procedimento detalhado no art. 512, da 

CNGCJ/TJMT, atentando-se especialmente para os seguintes comandos: 

a) a partir deste momento, até o processamento completo da ordem de 

bloqueio de valores, os autos deverão permanecer em gabinete 

(CNGCJ/TJMT, § 2°, do art. 512); b) havendo bloqueio de valores, em mais 

de uma conta, os autos deverão ser identificados com tarja vermelha e, 

terão prioridade de tramitação, apontando a sua urgência e preferência na 

análise de eventuais desbloqueios (CNGCJ/TJMT, § 3°, do art. 512), 

cabendo à Secretaria a expedição de ofício ao Departamento da Conta 

Judicial, para vinculação do valor depositado a este processo; c) ainda 

para a hipótese de bloqueio de valores, DETERMINO a intimação da parte 

executada, acerca da indisponibilidade levada a efeito nos autos para, 

querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, comprovar que: a) as quantias 

tornadas indisponíveis são impenhoráveis; b) ainda remanesce 

indisponibilidade excessiva de ativos financeiros, conforme disciplina o 

art. 854, § 3°, inciso I e II, do CPC, rejeitada a manifestação ou não 

havendo, fato que deverá ser certificado nos autos, converter-se-á a 

indisponibilidade em penhora, sem a necessidade de lavratura de termo, 

devendo ser providenciada a transferência do montante para a Conta 

Única dos Depósitos Judiciais (§ 5º, do art. 854, do CPC). Se o sequestro 

do valor for exitoso, OFICIE-SE imediatamente à Fazenda Pública Estadual, 

de maneira a recolher a RPV liquidada, neste caso, lamentavelmente pelo 

juízo, a evitar qualquer possibilidade de pagamento em duplicidade e 

locupletamento ilícito. Por fim, certificado o decurso do prazo para que a 

parte executada se manifeste acerca da indisponibilidade levada a efeito 

ou não se obtendo êxito na medida deferida, INTIME-SE a parte autora, via 

DJE para que, no prazo de 10 (dez) dias, promova o andamento do feito, 

requerendo o que entender pertinente. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. Jauru/MT, 10 de dezembro de 2018. Angela Maria 

Janczeski Góes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010040-82.2017.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

NELCELI CRISTINA RODRIGUES ALVES DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS OAB - MT0007718A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DECISÃO Processo: 

8010040-82.2017.8.11.0047. EXEQUENTE: NELCELI CRISTINA RODRIGUES 

ALVES DE ALMEIDA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. 

Primeiramente, considerando que, devidamente intimada para se 

manifestar sobre a indisponibilidade levada a efeito nos autos a Fazenda 

Pública requerida permaneceu inerte, ainda, o inteiro teor da petição da 

parte autora, a qual informa os dados bancários necessários para a 

expedição do competente alvará eletrônico, DETERMINO a expedição 

alvará de liberação do valor constrito. Após, o decurso do prazo de 10 

(dez) dias da remessa do respectivo alvará eletrônico, INTIME-SE a parte 

exequente/requerente, via DJE para que, no prazo de 15 (quinze) dias se 

manifeste requerendo o que entender pertinente. Apresentada 

manifestação ou decorrido o prazo, fato que deverá ser certificado nos 

autos, REMETAM-ME os autos conclusos para deliberação. INTIMEM-SE as 

partes. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Jauru/MT, 10 de dezembro 

de 2018. Angela Maria Janczeski Goes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000006-70.2017.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

RAYDY ROBERTA BOTON (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA SCARANTE LOPES OAB - MT23258/O (ADVOGADO(A))

CLEIDE MARLENA DE AVILA ESPINDOLA OAB - MT0013836A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DECISÃO Processo: 

1000006-70.2017.8.11.0047. EXEQUENTE: RAYDY ROBERTA BOTON 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Trata-se de Execução 

de Honorários advocatícios ajuizada em face do ESTADO DE MATO 

GROSSO em que a parte exequente pretende o recebimento de créditos 

oriundos de honorários arbitrados em decorrência de nomeação para 

patrocínio de interesses de pessoas hipossuficientes, ante a inexistência 

de Defensoria Pública nesta Comarca. Compulsando os autos, verifico que 

o presente feito teve seu regular processamento atendendo assim, os 

ditames legais e, resguardando integralmente os direitos de ambas as 

partes, tendo a parte autora, requerido o sequestro de valores via sistema 

Bacenjud, com o intuito de que seja satisfeito o crédito exequendo, tendo 

em vista que a parte executada não efetuou o referido pagamento no 

prazo legal. Vieram os autos conclusos para deliberação quanto ao pedido 

de sequestro. É o sucinto relatório. Fundamento. Pois bem, é dos autos 

que mesmo após ser efetivamente cientificado, conforme determina o art. 

535, § 3°, inciso II, do CPC para efetuar o pagamento da obrigação de 

pequeno valor a parte executada quedou-se inerte. Ocorre que, muito 

embora a Lei n.º 13.105/2015 tenha trazido mudanças com relação ao 

pagamento de obrigações de pequeno valor (art. 535, § 3°, inciso II, do 

CPC) esta silenciou com relação ao fato do não pagamento dessas 

obrigações no prazo mencionado no artigo. Nesse ponto, mostra-se 

perfeitamente possível o sequestro de numerário, havendo inércia no 

atendimento da requisição judicial, ante a aplicação analógica do art. 17, § 

2°, da Lei n.º 10.259/2001, que institui os Juizados Especiais Federais, já 

que traz norma condizente e harmônica como o CPC, in verbis: “Art. 17. 

Tratando-se de obrigação de pagar quantia certa, após o trânsito em 

julgado da decisão, o pagamento será efetuado no prazo de sessenta 

dias, contados da entrega da requisição, por ordem do Juiz, à autoridade 

citada para a causa, na agência mais próxima da Caixa Econômica Federal 

ou do Banco do Brasil, independentemente de precatório. omissis § 2º 

Desatendida a requisição judicial, o Juiz determinará o sequestro do 

numerário suficiente ao cumprimento da decisão”. Da mesma forma, a Lei 
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n.° 12.153/2009, que dispõe sobre os Juizados Especiais da Fazenda 

Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos 

Municípios – destarte, perfeitamente aplicável ao caso diretamente – em 

seu art. 13, incisos I e § 1. °, também preceitua a respeito do prazo menor 

de 02 meses para liquidação da RPV e relativamente ao sequestro de 

numerário para efetivar a prestação jurisdicional nas hipóteses do ente 

estatal também permanecer inerte, com é o caso, inclusive a dispensar a 

prévia oitiva deste: “Art. 13. Tratando-se de obrigação de pagar quantia 

certa, após o trânsito em julgado da decisão, o pagamento será efetuado: I 

– no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contado da entrega da 

requisição do juiz à autoridade citada para a causa, independentemente de 

precatório, na hipótese do § 3.º do art. 100 da Constituição Federal; 

omissis § 1.º Desatendida a requisição judicial, o juiz, imediatamente, 

determinará o sequestro do numerário suficiente ao cumprimento da 

decisão, dispensada a audiência da Fazenda Pública”. Nesse sentido, 

trago à baila algumas jurisprudências selecionadas acerca do tema: 

“EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO 

DE PEQUENO VALOR. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. BLOQUEIO DO 

VALOR EXEQUENDO. ADMISSIBILIDADE. O regime de precatórios não se 

aplica aos pagamentos pela Administração Pública das requisições de 

pequeno valor, podendo o Juiz, diante da recusa no cumprimento da 

obrigação no prazo legal, determinar o sequestro de numerário 

correspondente na conta do Município, ainda que destinada ao 

recebimento de repasses para a manutenção da educação”. (TJMG; AI 

1.0126.04.000568-1/002; Rel. Des. Edilson Olímpio Fernandes; Julg. 

04/04/2017; DJEMG 17/04/2017)” (com destaques nossos) 

“ADMINISTRATIVO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. PRAZO. 

DESATENDIMENTO. SEQUESTRO DO NUMERÁRIO. CABIMENTO. EXEGESE 

DE ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO REPETITIVO. RESP 

PARADIGMA 1.143.677/RS. 1. Descumprido o prazo legal estipulado na 

legislação de regência para adimplemento da Requisição de Pequeno 

Valor, o sequestro de numerário é medida que se impõe, consoante 

entendimento jurisprudencial já reiterado nesta Corte. 2. "O prazo para 

pagamento de quantia certa encartada na sentença judicial transitada em 

julgado, mediante a Requisição de Pequeno Valor, é de 60 (sessenta) dias 

contados da entrega da requisição, por ordem do Juiz, à autoridade citada 

para a causa, sendo certo que, desatendida a requisição judicial, o Juiz 

determinará o sequestro do numerário suficiente ao cumprimento da 

decisão (artigo 17, caput e § 2º, da Lei nº 10.259/2001)" (REsp 

1.143.677/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE ESPECIAL, julgado em 

02/12/2009, DJe 04/02/2010. Recurso Especial submetido ao rito dos 

recurso repetitivos nos termos do art. 543 - C do CPC/73.). 3. "Se a 

requisição não é cumprida no prazo assinalado pela normatização 

específica (120 dias, no caso do TJ-MT), deve ser determinado o 

sequestro, não havendo falar em emissão de precatório, nem, portanto, 

em aplicação da EC 62/2009" (RMS 35.075/MT, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/02/2012, DJe 06/03/2012). 

Agravo interno improvido”. (Superior Tribunal de Justiça - STJ; AgInt-RMS 

50.386; Proc. 2016/0071000-9; DF; Segunda Turma; Rel. Min. Humberto 

Martins; DJE 25/08/2016)” (com destaques nossos) “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA 

PÚBLICA. ATRASO NO PAGAMENTO DA RPV. BLOQUEIO DE VERBAS 

PÚBLICAS VIA BACEN-JUD. POSSIBILIDADE. 1. O Município alega ter o 

juízo a quo determinado o bloqueio via BACENJUD de sua conta bancária 

para pagamento dos créditos dos autores, sem, contudo, ter sido intimado 

para cumprir com a obrigação de pagamento do RPV. Aduz, ainda, que 

teria o prazo de sessenta dias, a partir da intimação, para efetuar o 

pagamento. 2. Ocorre que à fl. 399 dos autos, o próprio Município de 

Agrestina confessa, em petição apresentada, já ter sido intimado para 

efetuar o pagamento do débito no prazo de sessenta dias. Essa petição, 

inclusive, foi protocolizada em 2 de julho de 2014, ou seja, seis meses 

antes do ajuizamento do agravo de instrumento. Desse modo, a alegação 

do Município no sentido de que não foi intimado para cumprir com a 

obrigação de pagamento do RPV não se sustenta. 3. Além disso, por força 

do art. 100,§ 1º-A da Constituição Federal, o débito é de natureza 

alimentar, sendo, portanto, questão de ordem pública o seu cumprimento. 

4. Sobre a possibilidade de bloqueio de verbas públicas via BACENJUD 

para pagamento de sentença contra a fazenda pública por atraso no 

pagamento da RPV, cito os seguintes precedentes: TJ-RS - AI: 

70049949431 RS , Relator: Helena Marta Suarez Maciel, Data de 

Julgamento: 11/12/2012, Vigésima Quinta Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 18/12/2012 e TJ-BA - APL: 

00002505120078050138 BA 0000250-51.2007.8.05.0138, Relator: Silvia 

Carneiro Santos Zarif, Data de Julgamento: 28/02/2012, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: 16/11/2012) 5. Desse modo, correta foi a 

decisão agravada que determinou o bloqueio via BACENJUD dos créditos 

dos autores, não havendo qualquer fundamento legal que autorize a 

suspensão da execução.6. À unanimidade de votos, foi negado 

provimento ao presente agravo de instrumento. (TJ-PE - AI: 3693245 PE, 

Relator: Antenor Cardoso Soares Junior, Data de Julgamento: 17/03/2015, 

3ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 25/03/2015)” (com 

destaques nossos) Em resumo, a requisição de pequeno valor deve ser 

paga em até dois meses, através do ofício requisitório do juiz da execução 

ao Procurador Geral do Estado, que disponibilizará os recursos 

financeiros devidos em conta bancária mais próxima do domicílio da parte 

exequente, a serem levantados mediante alvará judicial. O que em Mato 

Grosso é feito regularmente por meio da conta “Conta Única dos Depósitos 

Judiciais”. Se a Fazenda Pública não fizer o pagamento, perfeitamente 

factível se revela o bloqueio ou sequestro de valores suficientes, que é 

operacionalizado, em regra, via do sistema BACENJUD, liberando-os a 

seguir à parte exequente pelo aludido alvará judicial, sendo isto inclusive o 

que prevê o Enunciado n.º 7, do FONAJE da Fazenda Pública, vejamos: 

“ENUNCIADO 07 – O sequestro previsto no § 1º do artigo 13 da Lei nº 

12.153/09 também poderá ser feito por meio do BACENJUD, ressalvada a 

hipótese de precatório (XXX Encontro – São Paulo/SP)”. Ressalto, ainda, 

que a referida medida encontra previsão no art. 6º do Provimento n.º 

011/2017-CM que dispõe sobre o processamento e pagamento de 

Requisição de Pequeno Valor – RPV, no âmbito do Poder Judiciário do 

Estado de Mato Grosso, ‘in verbis’: “Art. 6º O Juízo promoverá o sequestro 

do valor líquido atualizado, via BACEN-JUD, na ausência de comprovação 

do depósito judicial do valor líquido”. Ante o exposto, com fulcro no artigo 

17, § 2º da Lei n. 10.259/2001 e, subsidiariamente, com fundamento no art. 

13, § 1º, da Lei n. 12.153/2009, DEFIRO o pedido formulado pela parte 

autora para o fim de DETERMINAR o sequestro de numerário, via sistema 

BACEN-JUD, em conta corrente em que o Estado de Mato Grosso, inscrito 

no CNPJ n.º 03.507.415/0001-44, eventualmente, figure como titular, 

estabelecendo como valor limite a ser penhorado a quantia de R$ 6.248,20 

(seis mil duzentos e quarenta e oito reais e vinte centavos) A penhora 

será processada em conformidade com o art. 854 do NCPC, assim como 

com o procedimento detalhado no art. 512, da CNGCJ/TJMT, atentando-se 

especialmente para os seguintes comandos: a) a partir deste momento, 

até o processamento completo da ordem de bloqueio de valores, os autos 

deverão permanecer em gabinete (CNGCJ/TJMT, § 2°, do art. 512); b) 

havendo bloqueio de valores, em mais de uma conta, os autos deverão 

ser identificados com tarja vermelha e, terão prioridade de tramitação, 

apontando a sua urgência e preferência na análise de eventuais 

desbloqueios (CNGCJ/TJMT, § 3°, do art. 512), cabendo à Secretaria a 

expedição de ofício ao Departamento da Conta Judicial, para vinculação do 

valor depositado a este processo; c) ainda para a hipótese de bloqueio de 

valores, DETERMINO a intimação da parte executada, acerca da 

indisponibilidade levada a efeito nos autos para, querendo, no prazo de 05 

(cinco) dias, comprovar que: a) as quantias tornadas indisponíveis são 

impenhoráveis; b) ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos 

financeiros, conforme disciplina o art. 854, § 3°, inciso I e II, do CPC, 

rejeitada a manifestação ou não havendo, fato que deverá ser certificado 

nos autos, converter-se-á a indisponibilidade em penhora, sem a 

necessidade de lavratura de termo, devendo ser providenciada a 

transferência do montante para a Conta Única dos Depósitos Judiciais (§ 

5º, do art. 854, do CPC). Se o sequestro do valor for exitoso, OFICIE-SE 

imediatamente à Fazenda Pública Estadual, de maneira a recolher a RPV 

liquidada, neste caso, lamentavelmente pelo juízo, a evitar qualquer 

possibilidade de pagamento em duplicidade e locupletamento ilícito. Por fim, 

certificado o decurso do prazo para que a parte executada se manifeste 

acerca da indisponibilidade levada a efeito ou não se obtendo êxito na 

medida deferida, INTIME-SE a parte autora, via DJE para que, no prazo de 

10 (dez) dias, promova o andamento do feito, requerendo o que entender 

pertinente. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Jauru/MT, 

10 de dezembro de 2018. Angela Maria Janczeski Góes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010117-28.2016.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

ARLES DIAS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARLES DIAS SILVA OAB - MT0015764A-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

PHILIPS DO BRASIL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DECISÃO Processo: 

8010117-28.2016.8.11.0047. REQUERENTE: ARLES DIAS SILVA 

REQUERIDO: PHILIPS DO BRASIL LTDA Vistos. Trata-se de Ação de 

Obrigação de Fazer c/c Dano Moral proposta por ARLES DIAS SILVA em 

face da PHILIPS DO BRASIL LTDA, ambos devidamente qualificados nos 

autos. Dispensado o relatório, nos termo do art. 38, da Lei n. 9.099/95. 

Fundamento e decido. O processo teve seu regular andamento, tendo 

inclusive sido proferida sentença que julgou procedente os pedidos 

encartados na inicial, que após o recurso interposto foi mantida pela 

Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso. Ocorre que, após o 

retorno dos autos as partes resolveram entabular acordo (id. n. 

16694259) com a finalidade de por um termo final ao processo. Pois bem, 

considerando que é licito às partes a qualquer tempo terminarem o litígio 

mediante concessões mútuas (art. 840, do CC), nos termos do art. 57, da 

Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes (id. n.º 

16694259), nos termos nele especificados, que passam a fazer parte da 

presente sentença, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos e, 

consequentemente, SUSPENDO o processo até a integral quitação do 

débito, que se dará em até 25 (vinte e cinco) dias a contar da intimação da 

presente decisão, na forma do art. 922, do CPC. INTIMEM-SE as partes via 

DJE. Comunicado o cumprimento ou decorrido o prazo estipulado para o 

integral cumprimento do acordo, fato que deverá ser certificado nos autos, 

INTIME-SE a parte requerente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se 

manifeste. Nada sendo requerido, REMETAM os autos conclusos para 

sentença de extinção pelo pagamento. Por fim, DETERMINO que a 

Secretaria tome as providências necessárias para retificar o polo passivo 

da lide, conforme requerido na petição (id. n.º 16694259). CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. Jauru/MT, 10 de dezembro de 2018. Angela Maria 

Janczeski Góes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000179-94.2017.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA GRACIELA CORREA BENTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA GRACIELA CORREA BENTO OAB - MT0017873A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DECISÃO Processo: 

1000179-94.2017.8.11.0047. EXEQUENTE: CLAUDIA GRACIELA CORREA 

BENTO EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Primeiramente, 

DETERMINO que a Secretaria tome as providências necessárias para 

vinculação ao presente feito do numerário penhorado/sequestrado nos 

autos. Na sequência, considerando que, devidamente intimada para se 

manifestar sobre a indisponibilidade levada a efeito nos autos a Fazenda 

Pública requerida permaneceu inerte, ainda, o inteiro teor da petição da 

parte autora, a qual informa os dados bancários necessários para a 

expedição do competente alvará eletrônico, DETERMINO a expedição 

alvará de liberação do valor constrito. Após, o decurso do prazo de 10 

(dez) dias da remessa do respectivo alvará eletrônico, e nada sendo 

requerido pela parte, no prazo de 15 (quinze) dias, fato que deverá ser 

certificado nos autos, REMETAM-ME os autos conclusos para sentença. 

INTIMEM-SE as partes. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Jauru/MT, 10 

de dezembro de 2018. Angela Maria Janczeski Goes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000181-64.2017.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA GRACIELA CORREA BENTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA GRACIELA CORREA BENTO OAB - MT0017873A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DECISÃO Processo: 

1000181-64.2017.8.11.0047. EXEQUENTE: CLAUDIA GRACIELA CORREA 

BENTO EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Primeiramente, 

DETERMINO que a Secretaria tome as providências necessárias para 

vinculação ao presente feito do numerário penhorado/sequestrado nos 

autos. Na sequência, considerando que, devidamente intimada para se 

manifestar sobre a indisponibilidade levada a efeito nos autos a Fazenda 

Pública requerida permaneceu inerte, ainda, o inteiro teor da petição da 

parte autora, a qual informa os dados bancários necessários para a 

expedição do competente alvará eletrônico, DETERMINO a expedição 

alvará de liberação do valor constrito. Após, o decurso do prazo de 10 

(dez) dias da remessa do respectivo alvará eletrônico, e nada sendo 

requerido pela parte, no prazo de 15 (quinze) dias, fato que deverá ser 

certificado nos autos, REMETAM-ME os autos conclusos para sentença. 

INTIMEM-SE as partes. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Jauru/MT, 10 

de dezembro de 2018. Angela Maria Janczeski Goes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000109-43.2018.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO GOMES ALBEFARO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO GOMES ALBEFARO OAB - MT5738/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DECISÃO Processo: 

1000109-43.2018.8.11.0047. EXEQUENTE: JOSE ROBERTO GOMES 

ALBEFARO EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Trata-se 

de Execução de Honorários advocatícios ajuizada em face do ESTADO DE 

MATO GROSSO em que a parte exequente pretende o recebimento de 

créditos oriundos de honorários arbitrados em decorrência de nomeação 

para patrocínio de interesses de pessoas hipossuficientes, ante a 

inexistência de Defensoria Pública nesta Comarca. Pois bem, compulsando 

os autos se verifica que o presente feito se submete ao rito procedimental 

e às regras estatuídas pela Lei n.º 12.153/2009, não se enquadrando em 

nenhuma das hipóteses de exceção previstas no § 1°, do art. 2º da Lei. A 

outro giro, nota-se que a Lei n.º 12.153/2009 não traz regras específicas 

sobre a execução por quantia certa contra a Fazenda Pública, regrando 

somente a hipótese de cumprimento de sentença em seu artigo 13, sendo 

neste caso imperiosa a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil 

e da Lei nº. 9.099/1995, nos termos do artigo 27, da Lei nº. 12.153/2009. 

Ademais, conforme Enunciado n.° 01 da Fazenda Pública de Mato Grosso, 

aprovado no XIII Encontro em Cuiabá/MT, no âmbito do Juizado Especial da 

Fazenda Pública, se permite que seja dispensada a audiência de 

conciliação, desde que seja fixado o prazo de 30 (trinta) dias para 

apresentação de defesa, seguindo-se o procedimento estabelecido no art. 

730 e ss. do CPC/73 (Enunciado n.° 03 da Fazenda Pública de Mato 

Grosso, aprovado no XIII Encontro em Cuiabá/MT). Dessa forma, como já 

se encontra pacificado na jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso que a certidão de crédito de honorários se trata de 

título executivo judicial (Ap 83349/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, 

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

07/04/2015, Publicado no DJE 16/04/2015), a Fazenda Pública deverá ser 

intimada na forma do art. 535 do Código de Processo Civil/2015, e a parte 

exequente estará isenta do pagamento de custas processuais, nos 

moldes do art. 54, ‘caput’, da Lei nº. 9.099/1995. Diante de tais 

fundamentos, ACOLHO o pedido inicial, para o fim de DETERMINAR que a 

presente ação tramite sob o rito procedimental estatuído pela Lei nº. 

12.153/2009, com a consequente, INTIMAÇÃO da Fazenda Pública do 

Estado do Mato Grosso para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos 

próprios autos, impugnar a execução. Decorrido o prazo para impugnação 

sem que haja manifestação da parte requerida, fato que deverá ser 
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certificado, desde já, HOMOLOGO os cálculos apresentados na inicial e, 

nos termos do Provimento n.º 11/2017-CM, DETERMINO a remessa ao 

Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça 

dos documentos indicados nos incisos do § 1.º, do art. 3º, do Provimento 

11/2017-CM, a fim de que seja providenciado o cálculo de liquidação do 

débito. Após a juntada dos cálculos, com fundamento no art. 4° do 

Provimento n.º 011/2017, DETERMINO a expedição e remessa do oficio 

requisitório, devidamente acompanhados dos documentos informados nos 

incisos do § 1° do referido artigo, para que a Fazenda Pública, no prazo de 

60 (sessenta) dias, providencie seu efetivo pagamento (art. 5°, do 

Provimento n.º 011/2017). No mais, AGUARDE-SE o pagamento da 

requisição de pequeno valor. Havendo impugnação, CERTIFIQUE-SE a sua 

tempestividade e REMETAM os autos conclusos para deliberação. Saliento 

que, antes da intimação da Fazenda Pública, a parte exequente deverá ser 

INTIMADA, via DJE, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, providencie a 

entrega do(s) título(s) que deu(deram) origem a presente execução, 

mediante termo de entrega que, deverá ser juntado aos autos, o que se 

determina em analogia ao Enunciado n.º 126 do Fonaje. Não havendo a 

entrega do título, fato que deverá ser certificado nos autos, REMETAM os 

autos para deliberação. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Jauru/MT, 10 de dezembro 2018. Angela Maria Janczeski 

Góes Juíza de Direito

Comarca de Juscimeira

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 21908 Nr: 1077-97.2012.811.0048

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANCK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VSC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA, 

VALDECIR LUIZ COLLE, KELI SILVA PANIAGOA COLLE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:MT-13.994-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THAIS SUELEN GARCIA - 

OAB:12190/MT

 Nos termos da legislação vigente, Provimento n.º 56/2007-CGJ e Ordem 

de Serviço n.º 02/2013, impulsiono os autos a fim de INTIMAR a parte 

auitora a manifestar o que de direito no prazo de m5(cinco) dias, tendo em 

vista a devolução de correspondência das intimações dos 

requeridos.motivo"MUDOU-SE".

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 22882 Nr: 938-14.2013.811.0048

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CESAR JOSÉ DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEYVER ALMEIDA DOS ANJOS - 

OAB:15310/MT, NEUDIO CAVALHEIRO - OAB:14380-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14992-A

 Nos termos da legislação vigente, Provimento n.º 56/2007-CGJ e Ordem 

de Serviço n.º 02/2013, impulsiono os autos a fim de proceder a 

INTIMAÇÃO da parte exequente da certidão do Oficial de 

Justiça"NEGATIVA" para manifestar no prazo de 5(cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 22384 Nr: 424-61.2013.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSTRUTORA ABRIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUÍLIO PIATO JÚNIOR - 

OAB:OABMT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KEROLAYNE LORRAYNE 

CASTALDELI GUALBERTO - OAB:19873/O, PROCURADOR(A) DO 

MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA - OAB:

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar as partes, nas pessoas 

dos seus procuradores, para que se manifestem sobre o retorno dos 

autos da segunda instância, requerendo o que entenderem de direito no 

prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 31797 Nr: 1054-15.2016.811.0048

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JÉSSICA KRISTINA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIQUE BATISTA DO AMARAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DR. JOSE HUMBERTO 

DAMASCENA - OAB:4846

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Cesar Brandão Prado 

- OAB:24.749/O

 Vistos.

 1. Diante da petição contida em Ref: 83, vejo por bem, nomear o Dr. Bruno 

Cesar Brandão Prado, inscrito na OAB/MT nº. 24.749/O, como Defensor 

Dativo do requerido nestes autos, para patrocinar a defesa do mesmo 

requerendo o que entender oportuno. Intime-a da nomeação, devendo o 

processo a ela ser enviado para apresentação de resposta, no prazo 

legal.

2. A prestação da assistência judiciária, no caso, deverá ser totalmente 

gratuita, vedada ao Defensor Dativo cobrar do assistido honorários 

advocatícios, taxas, custas ou emolumentos a qualquer título, sob pena de 

sua substituição, perda do direito à remuneração, com devolução de 

eventual valor recebido, devidamente corrigido, sem prejuízo das sanções 

administrativas, penais e disciplinares. Nesse passo, fixo o valor dos 

honorários advocatícios ao causídico nomeado, o valor dos honorários em 

3 (três) URH, conforme Tabela de Honorários da OAB – MT, a ser 

executado frente ao Estado de Mato Grosso.

3. Intime-se o Defensor Dativo da nomeação.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 11 de dezembro de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

 Juiz de Direitos

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 23095 Nr: 1151-20.2013.811.0048

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REINALDO GONÇALVES DOS SANTOS, GISELE ROSA 

DA SILVA, GUSTAVO PANIAGO SANTIN, DIONE PORTELA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUSTAVO PANIAGO SANTIN, DIONE 

PORTELA, REINALDO GONÇALVES DOS SANTOS, GISELE ROSA DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALVARO LUIS PEDROSO 

MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:7666, DALILA AUXILIADORA DA 

COSTA LEITE - OAB:10469, LUANA LIPORACE PIRES DA SILVA - 

OAB:MT-12223, MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS - 

OAB:21363-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DALILA AUXILIADORA DA 

COSTA LEITE - OAB:10469, EDVANIA OLIMPIO DA SILVA - 

OAB:OAB/MT18460/O, JOSEANE M. ALVIM PARMIGIANI - 

OAB:OAN/MT18564/, LUANA LIPORACE PIRES DA SILVA - 

OAB:MT-12223

 Vistos, etc.

1. Trata-se de Cumprimento de Sentença, com as partes já qualificadas.

Foi realizado acordo, conforme petição retro.

Pugnaram as partes pela homologação do presente acordo.

2. DISPOSITIVO

2.1. Ante o exposto, HOMOLOGO, por sentença, para que surta os efeitos 

legais, o acordo celebrado entre as partes, nos termos do artigo 487, 

inciso III, do Código de Processo Civil.

2.2. Em conseqüência, suspendo o presente feito, nos termos do artigo 

842, do Código Civil e 922, do Novo Código de Processo Civil, até o 

cumprimento integral do referido acordo.
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2.3. Custas processuais, e honorários advocatícios, nos termos da 

sentença de mérito transitada em julgado.

2.4. P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 47753 Nr: 2805-66.2018.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LINDINALVA CORREIA NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LANNING PIRES AMARAL - 

OAB:20910/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) DO 

MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA - OAB:

 Vistos.

1. Defiro a emenda retro, portanto recebo a inicial, eis que preenche os 

requisitos legais previstos no artigo 319, do novo Código de Processo Civil 

e não incide nas hipóteses do artigo 321 do mesmo diploma legal.

2. Com efeito, segundo Dinamarco, “a valorização dos meios alternativos 

de solução dos conflitos é uma linha bem definida entre as ondas 

renovatórias do processo civil moderno e hoje a tentativa de conciliar está 

incluída, pela própria Reforma, entre os deveres fundamentais do juiz” 

(Instituições de Direito Processual Civil, Malheiros, Vol. III, 2001, p. 635).

3 Assim, dado a possibilidade de resolução da lide pelas próprias partes, 

designo audiência de conciliação para o dia 11/02/2019, às 13h30min 

(horário oficial de Cuiabá-MT), nos termos do artigo 334 do Código de 

Processo Civil, a qual será realizada pela Conciliadora com atribuição 

nesta Comarca, conforme Provimento n. 15/2016-CM. Assim, proceda o(a) 

Sr(a). Gestor(a) com o necessário.

4. Cite-se a parte requerida e intime-se ela e a parte autora a fim de 

comparecerem à audiência, acompanhados de seus(uas) Advogados(as). 

Em não havendo acordo, o prazo para contestar será de 15 (quinze) dias, 

contados a partir da data de audiência de conciliação, nos termos do 

artigo 335 do Código de Processo Civil.

5. Intime-se a parte autora por meio de seu Advogado.

6. Dê-se vistas ao Ministério Público.

7. Intimem-se. Expeça-se o necessário, inclusive carta precatória, se o 

caso. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 11 de dezembro de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

 Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000086-94.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

ALCEU EURIPEDES CINTRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAMIRES PAULA COSTA LEITE OAB - MT21419/O (ADVOGADO(A))

IDERLOM ROCHA CARAPIA FILHO OAB - MT24446/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

Vistos, etc. 1. Diante da certidão acostada, demonstrando o transito em 

julgado da decisão no Recurso Inominado, o processo deve prosseguir 

nos termos do acórdão. 2. Intimem-se as partes para que procedam 

quanto a o cumprimento da sentença, sob pena de arquivamento do feito. 

Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010020-59.2015.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA DA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NATANAEL MAGALHAES DA SILVA (EXECUTADO)

 

Vistos, etc. 1. Trata-se de cumprimento de sentença, pelas partes já 

qualificados nos autos. 2. O exequente pugnou pela expedição de 

Certidão de Dívida atualizada, no entanto deixou de indicar bens passíveis 

de penhora em nome parte executada, o que enseja a extinção do feito 

conforme a dicção do art. 53 da Lei 9.099/95, in verbis: “Art. 53. A 

execução de título executivo extrajudicial, no valor de até quarenta 

salários mínimos, obedecerá ao disposto no Código de Processo Civil, com 

as modificações introduzidas por esta Lei. (...) § 4º Não encontrado o 

devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente 

extinto, devolvendo-se os documentos ao autor.” 3. ANTE O EXPOSTO, 

com base no artigo 53, parágrafo 4º, da Lei 9,0099/95, julgo extinto o 

processo sem resolução de mérito. 4. Expeça-se Certidão de Dívida 

atualizada, observando-se o valor atualizado, para fins de inscrição do 

nome dos Executados no SPC e SERASA, conforme dicção do Enunciado 

76 do FONAJE 5. Sem custas e honorários (LJE, art. 54 e 55). 6. 

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. 7. Após o cumprimento, arquive-se. 

Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000288-08.2017.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

THOMAS CRISTIANO TAVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS OAB - MT0213630A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO(A))

 

Vistos, etc. 1. Defiro o pedido retro para que seja expedida certidão de 

habilitação de crédito em favor da autora, conforme valores informados 

nos autos. 2. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Alcindo Peres da Rosa 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000270-84.2017.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

SYDINEI FRANCO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILLA MUNIQUE RODRIGUES FRANCO OAB - MT21915/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Trata-se de Reclamação Cível, com as partes já qualificadas. 

Verifica-se que houve equívoco em lançamento de decisão, devendo a 

mesma ser revogada e lançada outra em seu lugar. Assim sendo, resolvo 

revogar a decisão prolatada no ID 15985596 , e para que o presente 

processo continue a sua marcha, defiro o seguinte despacho: “Vistos, 

etc. 1. Cuida-se de execução por quantia certa contra a Fazenda Pública, 

que pode ter por base título executivo judicial ou extrajudicial. Sobre esta 

última possibilidade, dispõe a Súmula 279 do STJ: “É cabível execução por 

título extrajudicial contra a Fazenda Pública”. 2. Cite-se, pois, a Fazenda 

Pública executada, para opor embargos no prazo de 30 (trinta) dias 

(NCPC, art. 534 e seguintes, c/c art. 1º-B, Lei 9.494/97) 3. Certificado o 

não oferecimento de embargos, expeça-se ofício requisitório de 

RPV/Precatório, conforme o caso, ao Exmo. Presidente do Tribunal de 

Justiça (CF, art. 100 e CPC, art. 535, parágrafo 3º), fazendo-se o 

pagamento na ordem de apresentação do precatório e à conta do 

respectivo crédito. 4. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.” 

Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000209-92.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

CERAMICA JUSCIMEIRA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. 1. Trata-se de pedido de liminar veiculado pela CERÂMICA 

JUSCIMEIRA LTDA, qualificado nos autos, em face de TELEFONICA 

BRASIL S.A., também identificado, alegando que fora surpreendido pela 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039412/12/2018 Página 774 de 855



existência de apontamentos no SPC/SERASA, efetuados unicamente pela 

ré, busca, assim o reclamante a antecipação dos efeitos da tutela para o 

fim de, liminarmente, determinar a exclusão do seu nome do SPC/SERASA 

e, ao final, pela procedência do pedido em sua totalidade. É o breve 

resumo. FUNDAMENTO. DECIDO. 2. A concessão de tutelas acautelatórias 

e antecipatórias em sede de Juizados Especiais deve ser, por certo, 

admitida, conforme exegese emanada do artigo 6.º da Lei 9.099/95, 

conclusão também editada no VII Encontro Nacional. No presente caso, 

constata-se que o pedido de antecipação dos efeitos da tutela merece 

amparo, pois os requisitos legais ínsitos no Código de Processo Civil foram 

demonstrados de forma satisfatória e suficiente para a concessão do 

pedido formulado. Assim, estão presentes os requisitos necessários para 

a antecipação da tutela pretendida. De efeito, a prova inequívoca, que 

conduz à verossimilhança da alegação, se extrai dos documentos 

juntados, os quais demonstram a inclusão do nome do requerente nos 

órgãos de proteção ao crédito. Outrossim, o fundado receio de dano de 

difícil reparação é evidente, pois o cadastro do nome da parte autora no 

órgãos de proteção ao crédito acarreta-lhe excessivo gravame e prejuízo. 

Deste modo, o perigo da demora, entendido como o mesmo requisito para 

a concessão de qualquer medida cautelar, está demonstrado nos autos, 

pois a parte autora visa à possibilidade de exercer seu crédito, o que na 

vida moderna é de suma importância para qualquer cidadão. Em matéria de 

defesa do consumidor, e considerando a principiologia que a ilumina, 

inclusive com previsão de inversão do ônus da prova, e levando-se em 

conta o juízo sumário de cognição a ser realizado neste momento 

processual, tenho que a concessão da presente medida, como forma de 

dar guarida ao consumidor hipossuficiente é medida que se impõe. 3. 

ANTE O EXPOSTO, defiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela 

formulado pela parte autora, para determinar que a parte requerida 

providencie a exclusão do nome da parte autora do registro de bancos de 

dados do SERASA/SPC, no que se refere aos débitos discutidos neste 

processo, no prazo de 48 h, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos 

reais) por dia de atraso, em benefício do autor, até o limite de 40 

(quarenta) salários mínimos. 4. Sem prejuízo do imediato cumprimento da 

providência supra, designe-se sessão de conciliação. 5. Cite-se a parte 

ré, constando do chamamento judicial as advertências legais da revelia. 6. 

Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Alcindo Peres da Rosa 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000152-74.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO PEREIRA DE ALENCAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS OAB - MT0213630A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

 

Vistos, etc. 1. Por ser tempestivo (LJE, art. 42) e estarem presentes os 

demais pressupostos recursais, tanto objetivos (cabimento, adequação, 

inexistência de fato impeditivo ou extintivo, regularidade procedimental, 

incluídos nesta o pagamento das custas e a motivação) quanto subjetivos 

(legitimidade e o interesse, que decorre da sucumbência), recebo o 

presente recurso inominado no efeito apenas devolutivo, por não 

vislumbrar dano irreparável ao recorrente (LJE, art. 43). 2. Intime-se o 

recorrido para, no prazo de 10 (dez) dais, apresentar contra razões. 3. 

Decorrido o prazo, com ou sem contra razões, remetam-se os autos a 

Egrégia Turma Recursal Única, com nossas homenagens. 4. Expeça-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000149-90.2016.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT0004032A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLODIOMAR CORREIA DA SILVA 81957068191 (EXECUTADO)

 

Vistos, etc. 1. Defiro o pedido retro para que seja expedido ofício para o 

SPC e SERASA, visando a negativação do nome executado CLODIOMAR 

CORREIA DA SILVA, indefiro os demais pedidos por não haver previsão 

legal. 2. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Alcindo Peres da Rosa Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000072-47.2017.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

CHARLES ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

 

Vistos em Correição. 1. Prossiga no cumprimento do 

despacho/decisão/sentença/impulsionamento retro, expedindo-se o 

necessário, ou, se o caso, certifique-se o decurso de prazo para 

cumprimento do ato determinado ou do trânsito em julgado, 

promovendo-se, ainda, as anotações de praxe. 2. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Comarca de Marcelândia

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 49718 Nr: 254-71.2011.811.0109

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário com pedido de tutela antecipada (art. 273 

do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: DARCI JOSÉ WINTER, PAULINA MARIA WINTER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO PADOVANI & CIA LTDA, CELSO 

PADOVANI & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz André Bezerra Marques 

de Sá - OAB:8376-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lanereuton Theodoro 

Moreira - OAB:MT-9.667-B

 Vistos, etc.

Considerando o retorno dos autos da instância superior, dê-se vista as 

partes para requerer o que entender de direito, no prazo comum, de 15 

(quinze) dias.

Caso não haja manifestação no referido prazo, quitadas as custas 

processuais, se for o caso, ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas e 

cautelas de praxe.

Marcelândia/MT, 10 de novembro de 2018.

 Rafael Siman Carvalho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 71109 Nr: 172-30.2017.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIETE HENDGES HENRICH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOISES FERREIRA JUNIOR - 

OAB:46338

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Procedo ao saneamento do processo, na forma do artigo 357 do Novo 

Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2016).

Sem questões processuais pendentes, tem-se que a controvérsia fática 

restringe-se à existência ou não da pensão por morte, qualidade de 

segurado, carência, preexistência da doença, bem como prescrição do 

direito.

Deixo para apreciar a preliminar na sentença, uma vez que abrange 
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apenas as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o 

ajuizamento da ação.

Quanto às demais questões de fato, cabe à parte autora o ônus de 

comprovar sua tese pelos meios de provas admitidos em direito, 

especialmente, a testemunhal.

Desse modo, deverão as partes, no prazo comum de 15 (quinze) dias, 

contados desse despacho saneador, apresentar o rol de testemunhas, se 

ainda não o fizeram (art. 357, § 4º, NCPC) e a realização do depoimento 

pessoal da autora, as quais deverão ser informadas/intimadas da 

audiência (dia, hora e local) pelo advogado da parte, sendo dispensada a 

intimação do juízo, nos termos do art. 455, caput, do Novo Código de 

Processo Civil.

Caso apresentado o rol de testemunhas, proceda-se o registro no 

sistema, bem como da data da audiência, a qual fica, desde logo, 

DESIGNADA PARA O DIA 12 de JUNHO DE 2019, ÀS 15h00min.

Em caso negativo, CERTIFIQUE-SE e remetam-se os autos conclusos para 

sentença.

INTIMEM-SE.

Marcelândia/MT, 10 de dezembro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 70953 Nr: 81-37.2017.811.0109

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA ZEFERINO, CARLIANE LOURENÇO DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI CESAR DOMINGUEZ - 

OAB:8094, Reinaldo Jacyntho de Araujo - OAB:OAB/SP 235.135

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.DEFIRO o pedido de conversão da presente Ação de Divórcio 

Consensual em Ação de Divórcio Litigioso, conforme requerido às fls. 

57/61.RECEBO a inicial em todos os seus termos.DEFIRO os benefícios da 

justiça gratuita.1)Designo audiência de conciliação para 12/06/2019, às 

14h10min; 2)INTIME-SE a parte requerente, na pessoa do advogado, para 

comparecimento;3)CITE-SE a parte requerida para comparecimento. 

Fiquem as partes cientes de que o comparecimento é obrigatório 

(pessoalmente ou por representante com procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir). A ausência injustificada é 

considerada ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionada com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa (art. 334, § 8º, NCPC). As partes devem estar acompanhadas de 

seus advogados (art. 334, § 9º, NCPC).(...)INTIME-SE a parte autora para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente manifestação, a teor do art. 

348 e seguintes do NCPC, nos seguintes termos:1.Havendo revelia, 

informe se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento 

antecipado;2.Havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, 

inclusive com contrariedade e apresentação de provas relacionadas a 

eventuais questões incidentais;3.Em sendo apresentada reconvenção 

com a contestação ou no seu prazo, deverá apresentar resposta à 

reconvenção.Após, INTIMEM-SE as partes para que, no prazo comum de 

05 (cinco) dias, especifiquem as provas que pretendem produzir, 

justificando, objetiva e fundamentadamente, a sua relevância.Registre-se, 

ainda, que não serão consideradas relevantes as questões não 

adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças processuais, 

além de todos os demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados 

pe la  ju r i sprudênc ia  re i te rada.Por  f im ,  conc lusos  pa ra 

deliberação.CUMPRA-SE, expedindo o necessário. INTIME-SE. 

CITE-SE.CIÊNCIA AO MINISTÉRIO PÚBLICO.Marcelândia-MT, 10 de 

dezembro de 2018. Rafael Siman Carvalho Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 73789 Nr: 1646-36.2017.811.0109

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI CESAR DOMINGUEZ - 

OAB:8094

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo César Barbosa dos 

Santos - OAB:11688-MT

 Vistas ao Ministério Público.

 Marcelândia/MT, 10 de dezembro de 2018.

 Rafael Siman Carvalho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 60611 Nr: 573-05.2012.811.0109

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

KITÉRIA CARMEN DA SILVA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NIRIVALDO CHARAVARA DE MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kariza Danielli Simonetti 

Aguiar - OAB:15.532-MT, Lanereuton Theodoro Moreira - 

OAB:MT-9.667-B

 Vistos etc.

Trata-se de embargos de declaração opostos por Lanereuton Theodoro 

Moreira em face de sentença de fls. 41-V, a fim de sanar a omissão 

consistente no não arbitramento de honorários para o advogado, que foi 

nomeado dativo pelo Juízo.

Consubstanciado a manifestação às fls. 112/113, ACOLHO os 

EMBARGOS e DEFIRO o requerimento no que tange a fixação de 

honorários e a expedição de certidão.

Destarte, em razão da nomeação do advogado dativo à fl. 105 e sua 

atuação no presente processo, arbitro seus honorários no importe de 02 

URH, como consta na decisão de fls. 105-V.

Porquanto, à secretaria para que expeça a respectiva certidão.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Cumprida a determinação acima, em razão do trânsito em julgado, 

ARQUIVEM-SE os autos.

Marcelândia/MT, 10 de dezembro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 48523 Nr: 348-53.2010.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O P. ALVES JUNIOR INFORMÁTICA, OSVALDIR 

PRATA ALVES JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JÚNIOR - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 -SENTENÇA-

Trata-se de ação de execução fiscal proposta pela Fazenda Pública do 

Estado de Mato Grosso em face de O P Alves Junior Informática, para 

recebimento de crédito.

Destarte, em manifestação à fl.52 dos autos, a exequente pugna pela 

extinção do feito, em razão do adimplemento do débito.

É o breve relatório.

DECIDO.

Consubstanciado ao que consta nos autos, verifica-se que o executado 

quitou o débito objeto dos autos, e, por conseguinte, a exequente requer a 

extinção do feito e seu posterior arquivamento.

Assim, tendo em vista a satisfação do crédito, conforme noticiado pelo 

requerente, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução de mérito, 

nos termos do artigo 924, II do Código de Processo Civil.

 Proceda-se ao levantamento de eventuais penhoras ou restrições que 

houver nos autos em nome do executado.

Condeno o executado em custas processuais e honorários de 

sucumbência, que fixo em 10% sobre o valor da causa.

Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas de 

estilo.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.
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Marcelândia/MT, 10 de dezembro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 68602 Nr: 563-19.2016.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZA SALETE GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 

DETRAN/MT, MUNICÍPIO DE RONDONOPOLIS, MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI CESAR DOMINGUEZ - 

OAB:8094

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Consubstanciado nas informações e requerimentos às fls.165, na qual a 

parte autora informa o descumprimento da liminar deferida à fl.109 e, por 

conseguinte, pugna pela aplicação de multa.

É a síntese do necessário.

Decido.

Ao que consta nos autos, verifica-se o deferimento da liminar para que os 

requeridos suspendessem a cobrança das multas e licenciasse a 

motocicleta descrita em inicial.

 Contudo, segundo informações da parte autora, esta não conseguiu emitir 

os licenciamentos dos anos de 2016, 2017 e 2018, razão esta que, dentre 

outros requerimentos, solicita a aplicação de multa, devendo ser 

direcionada ao Diretor e Chefe do Detran/MT local.

Pois bem, de fato a liminar concedia a parte autora era expressa quanto à 

suspensão da exigibilidade das multas, bem como, a expedição do 

licenciamento da motocicleta em questão. Porém, não esta sendo 

cumpridas as determinações legais, razão pela qual, é medida a se impor, 

o deferimento dos pedidos, no que tange a aplicação de multa diária e 

adoções de medidas quanto ao descumprimento da ordem judicial.

Destarte, INTIME-SE, na pessoa de seu responsável, o DETRAN/MT 

(Marcelândia), para que no prazo de 48 horas cumpra os termos da 

decisão à fl.109 e seguintes, sob pena de incidir no crime de 

desobediência à ordem judicial (art.330, Código Penal).

 Ainda, fixo multa diária no importe de R$500,00 (quinhentos reais) dia, no 

limite de 30 (trinta) dias, a qual poderá ser igualmente será endereça ao 

seu responsável.

Por fim, intime-se a parte autora para requerer o que for de direito, no 

prazo de 10 (dez) dias. Após, conclusão.

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Marcelândia/MT, 10 de dezembro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 65482 Nr: 533-18.2015.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ DE OLIVEIRA AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo César Barbosa dos 

Santos - OAB:11688-MT

 Vistos, etc.

Em requerimento do Ministério Público Estadual à fl.112 dos autos, pugna 

pela regularização das mídias (fl.80) em razão da impossibilidade de 

visualização/audição, fato que inviabilizou o oferecimento de memoriais.

Em atendimento a solicitação do Parquet, primeiro, informo que este juízo 

não possui backup do período em que foi realizada a audiência apontada.

Destarte, diante da necessidade de regularização das mídias para 

oferecimento dos memoriais, excepcionalmente reabro a INSTRUÇÃO 

processual, unicamente para realização das oitivas das testemunhas 

Alenilson Ferreira da Silva, Adenilson Marques da Silveira e Maurilio Godoi 

da Silva, bem como da vítima Edilberto Arcesti Rissi.

Assim, DESIGNO audiência de instrução para a data de 11 de junho de 

2019, às 17:00 horas.

INTIMEM-SE. Ciência ao Ministério Público.

 CUMPRA-SE.

Marcelândia/MT, 10 de dezembro de 2018.

 Rafael Siman Carvalho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 71822 Nr: 621-85.2017.811.0109

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTIANE BASTOS FONSECA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALFRIDO FRANKLIM DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jadeir Cangussu Nogueira - 

OAB:6739-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Consubstanciado ao requerimento do Ministério Público à fl.93-v, à 

secretaria para que solicite informações, com urgência do cumprimento da 

carta precatória expedida à fl.81.

Após, havendo manifestação da autoridade coatora, conforme requerido, 

vista ao Ministério Público, com urgência.

Inexistindo manifestação, volte os autos conclusos para decisão. 

Certifique-se a ocorrência ou não citação.

Cumpra-se.

 Marcelândia/MT, 10 de dezembro de 2018.

 Rafael Siman Carvalho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 77028 Nr: 1494-51.2018.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO XAVIER SANTANA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINALDO ALVES - 

OAB:15508-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, 

para determinar que o requerido conceda e implante, no prazo de 10 (dez) 

dias, o benefício auxílio-doença em favor do requerente, sob pena de 

multa diária que fixo em R$ 100,00 (cem reais), limitada ao montante de R$ 

10.000,00 (dez mil reais).Deixo de designar a audiência de conciliação, 

uma vez que a parte requerida, por meio do Ofício Circular nº 

001/2016-PFE-INSS-SINOP-MT, subscrito pelo Procurador Federal, 

r e q u e r e u ,  f u n d a m e n t a d a m e n t e ,  a  d i s p e n s a  d a 

solenidade.Consubstanciado ao laudo pericial, bem como, nos termos da 

medida provisória nº 767/2017 que alterou a Lei 8.213/91, consigno prazo 

inicial de auxílio doença pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, a 

contar da implantação, consignando que, antes do término do prazo acima, 

será de responsabilidade da requerida, promover o agendamento para 

realização de nova perícia.Ainda, caso o INSS permaneça inerte quanto à 

designação de prova perícia, nos termos do art. 373, II, do Código de 

Processo Civil, desde já, fica determinado à prorrogação de igual prazo do 

auxílio doença concedido. CITE-SE a parte ré para, querendo, contestar a 

ação (335, III, Código de Processo Civil). Desde logo, com fundamento do 

art. 438, II, do NCPC, REQUISITO as cópias de todos os procedimentos 

administrativos correspondentes ao pedido de auxílio doença requerido 

pelo autor.Decorrido o prazo para contestar o pedido, e no intento de 

facilitar a adoção das providências preliminares (art. 347 do CPC/2015), 

INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresente manifestação, a teor do art. 348 e seguintes do NCPC, nos 

seguintes termos:(...).CONCLUSOS para deliberação quanto ao julgamento 

conforme o estado do processo ou saneamento e organização do 

feito.INTIME-SE. CITE-SE.Marcelândia-MT, 10 de dezembro de 2018.Rafael 

Siman CarvalhoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 75248 Nr: 523-66.2018.811.0109

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIA DOS SANTOS DUARTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINALDO ALVES - 

OAB:15508-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.(...) DEFIRO, para determinar que o requerido conceda e 

implante, no prazo de 10 (dez) dias, o benefício assistencial - LOAS em 

favor do requerente, sob pena de multa diária que fixo em R$ 100,00 (cem 

reais), limitada ao montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Deixo de 

designar a audiência de conciliação, uma vez que a parte requerida, por 

meio do Ofício Circular nº 001/2016-PFE-INSS-SINOP-MT, subscrito pelo 

Procurador Federal Dilson Ferreira Pedrosa Filho, requereu, 

fundamentadamente, a dispensa da solenidadeCITE-SE a parte ré para, 

querendo, contestar a ação (335, III, Código de Processo Civil). Desde 

logo, com fundamento do art. 438, II, do NCPC, REQUISITO as cópias de 

todos os procedimentos administrativos correspondentes ao pedido de 

benefício requerido pelo autor. Decorrido o prazo para contestar o pedido, 

e no intento de facilitar a adoção das providências preliminares (art. 347 

do CPC/2015), INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, apresente manifestação, a teor do art. 348 e seguintes do NCPC, nos 

seguintes termos(...)INTIMEM-SE as partes para que, no prazo comum de 

05 (cinco) dias, especifiquem as provas que pretendem produzir, 

justificando, objetiva e fundamentadamente, a sua relevânciaRegistre-se, 

ainda, que não serão consideradas relevantes as questões não 

adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças processuais, 

além de todos os demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados 

pela jurisprudência reiteradaNa hipótese do item “1” ou decorrido 

quinquídio acima disposto, CONCLUSOS para deliberação quanto ao 

julgamento conforme o estado do processo ou saneamento e organização 

do feitoINTIME-SE. CITE-SEMarcelândia-MT, 10 de dezembro de 2018Rafael 

Siman Carvalho Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 77751 Nr: 504-45.2013.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAURO CAETANO AMANCIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Liliane Casadei - OAB:6989/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de ação de reimplantação de auxílio doença, promovida por 

LAURO CAETANO AMANCIO em detrimento do órgão INSS.

Compulsando os autos, verifica-se o cumprimento de decisão (fls. 83), 

conforme comprova documento juntado à fl. 85. Contudo, houve 

informação que o foi cessado em 15/05/2018 conforme consta à (fl. 88).

Destarte, o laudo pericial juntado às fls. 41/49 dos autos, atestou a falta de 

condições de trabalho imediato da parte autora, e a decisum pelo 

deferimento/permanência dos efeitos da tutela, deve viger até que se finde 

a situação, a qual também deverá ser confirmada por nova perícia.

Por quanto, DETERMINO que o INSS mantenha o auxílio doença nos termos 

do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, sob pena de multa 

diária no valor de R$100,00 (cem reais), limitada ao montante de R$ 

10.000,00 (dez mil reais), tendo em vista que ainda persiste a situação de 

incapacidade da parte autora ou até que se prove o contraio e que o INSS 

traga aos autos laudo de nova perícia realizada.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Após, voltem os autos conclusos para a decisão.

Intimem-se.

Marcelândia/MT, 10 de dezembro de 2018.

 Rafael Siman Carvalho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 77534 Nr: 1773-37.2018.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO TEIXEIRA BASILIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LILIANE CASADEI - OAB:6989

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, 

para determinar que o requerido conceda e implante, no prazo de 10 (dez) 

dias, o benefício auxílio-doença em favor do requerente, sob pena de 

multa diária que fixo em R$ 100,00 (cem reais), limitada ao montante de R$ 

10.000,00 (dez mil reais).(...).Ainda, caso o INSS permaneça inerte quanto 

à designação de prova perícia, nos termos do art. 373, II, do Código de 

Processo Civil, desde já, fica determinado à prorrogação de igual prazo do 

auxílio doença concedido. CITE-SE a parte ré para, querendo, contestar a 

ação (335, III, Código de Processo Civil). Desde logo, com fundamento do 

art. 438, II, do NCPC, REQUISITO as cópias de todos os procedimentos 

administrativos correspondentes ao pedido de auxílio doença requerido 

pelo autor.Decorrido o prazo para contestar o pedido, e no intento de 

facilitar a adoção das providências preliminares (art. 347 do CPC/2015), 

INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresente manifestação, a teor do art. 348 e seguintes do NCPC, nos 

seguintes termos:(...)Após, nos casos dos itens “2” e “3” acima, 

INTIMEM-SE as partes para que, no prazo comum de 05 (cinco) dias, 

especifiquem as provas que pretendem produzir, justificando, objetiva e 

fundamentadamente, a sua relevância.Registre-se, ainda, que não serão 

consideradas relevantes as questões não adequadamente delineadas e 

fundamentadas nas peças processuais, além de todos os demais 

argumentos insubsistentes ou ultrapassados pela jurisprudência 

reiterada.Na hipótese do item “1” ou decorrido quinquídio acima disposto, 

CONCLUSOS para deliberação quanto ao julgamento conforme o estado 

do processo ou saneamento e organização do feito.INTIME-SE. 

CITE-SE.Marcelândia-MT, 10 de dezembro de 2018.Rafael Siman 

CarvalhoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 76760 Nr: 1371-53.2018.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSUÉ SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINALDO ALVES - 

OAB:15508-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.(...)Diante do breve exposto, uma vez que a autora preenche 

os requisitos para concessão da tutela antecipada, DEFIRO, para 

determinar que o requerido conceda e implante, no prazo de 10 (dez) dias, 

o benefício assistencial - LOAS em favor do requerente, sob pena de 

multa diária que fixo em R$ 100,00 (cem reais), limitada ao montante de R$ 

10.000,00 (dez mil reais). Deixo de designar a audiência de conciliação, 

uma vez que a parte requerida, por meio do Ofício Circular nº 

001/2016-PFE-INSS-SINOP-MT, subscrito pelo Procurador Federal Dilson 

Ferreira Pedrosa Filho, requereu, fundamentadamente, a dispensa da 

solenidade. CITE-SE a parte ré para, querendo, contestar a ação (335, III, 

Código de Processo Civil). Desde logo, com fundamento do art. 438, II, do 

NCPC, REQUISITO as cópias de todos os procedimentos administrativos 

correspondentes ao pedido de benefício requerido pelo autor. Decorrido o 

prazo para contestar o pedido, e no intento de facilitar a adoção das 

providências preliminares (art. 347 do CPC/2015), INTIME-SE a parte autora 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente manifestação, a teor do 

art. 348 e seguintes do NCPC, nos seguintes termos:(...)Após, nos casos 

dos itens “2” e “3” acima, INTIMEM-SE as partes para que, no prazo comum 

de 05 (cinco) dias, especifiquem as provas que pretendem produzir, 

justificando, objetiva e fundamentadamente, a sua relevância. Registre-se, 

ainda, que não serão consideradas relevantes as questões não 

adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças processuais, 

além de todos os demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados 

pela jurisprudência reiterada. Na hipótese do item “1” ou decorrido 

quinquídio acima disposto, CONCLUSOS para deliberação quanto ao 

julgamento conforme o estado do processo ou saneamento e organização 

do feito. INTIME-SE. CITE-SE. Marcelândia-MT, 10 de dezembro de 2018. 
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Rafael Siman Carvalho Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 77554 Nr: 1784-66.2018.811.0109

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BDLLBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JVDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gianmarco Costabeber - 

OAB:OAB/MS 15.316-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Defiro o requerimento à fl.108/109 dos autos, expeça-se novo mandado, 

consignando que o Sr. Oficial de Justiça deverá avaliar os bens, bem 

como, indagar o depositário sobre seu paradeiro e destinação.

Quanto ao pedido de arrombamento (art.846, CPC), fica deferido, desde 

que o requerido ou quem detenha os bens feche as portas ou obste de 

qualquer forma o cumprimento do mandado, devendo o ato ser certificado 

pelo Oficial de Justiça.

Destarte, com a certidão, vista ao exequente pelo prazo de 10 (dez) dias 

para manifestação.

Atente-se a secretaria para que as intimações sejam endereçadas ao 

advogado apontado à fl.109.

CUMPRA-SE. Expeça-se o necessário.

Marcelândia/MT, 10 de dezembro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 78532 Nr: 2290-42.2018.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARISTELA BITENCOURT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andrei César Dominguez - 

OAB:8094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Diante da juntada de novos documentos pela parte autora (fls.67 e 

seguintes), dê vista dos respectivos ao requerido, no prazo legal. Após, 

conclusão.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 10 de dezembro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 61072 Nr: 1066-79.2012.811.0109

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENOCH MOREIRA PONTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAIKA COLONIZAÇÃO LTDA., CELSO 

PADOVANI & CIA LTDA, MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA - MT, ESTADO DE 

MATO GROSSO, IRINEI GALINA, JOSÉ ANTONIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA - 

OAB:11.324

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADMAR AGOSTINI MÂNICA - 

OAB:3560-MT, Andrei César Dominguez - OAB:8094/MT, bruno 

homem de melo - OAB:6613-B, Lanereuton Theodoro Moreira - 

OAB:MT-9.667-B, PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - OAB:11324/O

 À Secretaria para certificar se já houve manifestação das Fazendas 

Federal, Estadual e Municipal.

Em seguida, voltem os autos conclusos para a decisão.

 Marcelândia/MT, 10 de dezembro de 2018.

 Rafael Siman Carvalho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 69424 Nr: 949-49.2016.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Irineu Cruz Rodrigues dos Anjos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo César Barbosa dos 

Santos - OAB:11688-MT

 Vistos, etc.

Analisando a defesa prévia apresentada pela ré à fl.52, tudo mais que dos 

autos consta, verifico não incidir nenhum caso de absolvição sumária, 

previstas no artigo 397 do Código de Processo Penal ou de extinção de 

punibilidade.

Diante disso, RECEBO a denúncia, e, com a finalidade de dar continuidade 

ao feito DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o DIA 23 DE 

MAIO DE 2019, ÀS 13:30 HORAS.

INTIMEM-SE as testemunhas arroladas na denúncia, fl.06, para 

comparecerem à audiência designada, sob as penas da lei, as quais 

também foram arroladas pela defesa (fl.52).

Sendo o caso, expeça-se carta precatória para inquirição de testemunhas 

residentes fora da comarca.

INTIMEM-SE. Requisite-se escolta, se necessário.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 10 de dezembro de 2018.

 Rafael Siman Carvalho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 68330 Nr: 414-23.2016.811.0109

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONFEDERAÇÃO DOS SERVIDORES 

PÚBLICOS MUNICIPAIS - CSPM, CONFEDERAÇÃO DOS SERVIDORES 

PÚBLICOS DAS FUNDAÇÕES, AUTARQUIAS E PREFEITURAS MUNICIPAIS - 

CSPM, FEDERAÇÃO DOS SINDICATOS DE SERVIDORES E FUNCIONÁRIOS 

PÚBLICOS DAS CÂMARAS DE VEREADORES, FUNDAÇÕES, 

AUTARQUIAS E PREFEITURAS MUNICIPAIS DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM DE MATO 

GROSSO, FEDERAÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, CONFEDERAÇÃO DOS SERVIDORES 

PUBLICOS DO BRASIL CSPB, SINDICATO DOS MÉDICOS DO ESTADO DE 

MATO GROSSO, SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO 

PÚBLICO DE MATO GROSSO, UNIÃO NACIONAL DOS SERVIDORES 

PÚBLICOS CIVIS DO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andrei César Dominguez - 

OAB:8094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistas ao MP.

Marcelândia, 10 de dezembro de 2018.

 Rafael Siman Carvalho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 42775 Nr: 228-15.2007.811.0109

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMARILDO DARIVA, MARINO DAVIRA, ÉLCIO DA 

SILVA, JOSÉ ULBANO PEREIRA NETO, ADÉLIO BARBOSA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONÍSIO LEMOS MELO JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio de Souza Campos 

Neto - OAB:, Roger Daltrey Gomes Feijo - OAB:22270/MT, Ruy 

Portella de Souza - OAB:MT 4296 A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Diante da certidão do oficial de justiça de (fl. 293), DEFIRO o pedido de 

reforço policial para o cumprimento do mandado de constatação de fl. 292.

 Assim, DETERMINO a secretaria que oficie a Policia Militar, para que 

disponibilize efetivo para acompanhar a oficial de justiça para realizar o 

cumprimento do mandado.

 Cumpra-se expedindo o necessário.

 Marcelândia/MT, 10 de dezembro de 2018.

 Rafael Siman Carvalho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 79077 Nr: 2564-06.2018.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BELA APARECIDA ARCURI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DAYCOVAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAYTON OLIMPIO PINTO - 

OAB:23858/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.(...).Por todo exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos 

efeitos da tutela, para determinar ao demandado que cesse por imediato o 

desconto de qualquer valor da conta da requerente até o julgamento de 

mérito da presente demanda. Fixo o prazo de 05 dias, após a intimação da 

presente decisão, para o cumprimento das obrigações, sob pena de multa 

diária equivalente a R$ 500,00 (quinhentos reais), no limite de R$ 

10.000,00 (dez mil reais). Determino, ainda, que o demandado forneça o 

contrato ou documento sobre a relação contratual com a requerente e os 

protocolos de atendimento, quando contestar a demanda.Designo 

audiência de conciliação para o dia 12/06/2019 às 13h00min. CITE-SE o 

demandado e INTIMEM-SE as partes da audiência designada e da tutela de 

urgência deferida.Defiro o pedido de concessão dos benefícios da justiça 

gratuita, nos termos do art. 98, caput, do Código de Processo 

Civil.CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Marcelândia-MT, 10 de 

dezembro de 2018.Rafael Siman CarvalhoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 79103 Nr: 2573-65.2018.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JBC, FSB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALAB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELLE BORIN NAVARRO - 

OAB:21951-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.RECEBO a inicial em todos os seus termos.Defiro o pedido de 

concessão dos benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 98, caput, 

do Código de Processo Civil.DESIGNO audiência de conciliação para 

12/06/2019, às 13h15min. INTIME-SE a parte autora para comparecimento 

na solenidade agendada, bem como, CITE-SE a parte requerida para que 

compareça a audiência designada, acrescentando que, caso reste 

infrutífera a conciliação, o prazo para contestação (335, III, do Novo 

Código de Processo Civil), será contado do dia da audiência de conciliação 

inexitosa.Decorrido o prazo para contestar o pedido, e no intento de 

facilitar a adoção das providências preliminares (art. 347 do CPC/2015), 

INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresente manifestação, a teor do art. 348 e seguintes do NCPC, nos 

seguintes termos:1.Havendo revelia, informe se quer produzir outras 

provas ou se deseja o julgamento antecipado;2.Havendo contestação, 

deverá se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e 

apresentação de provas relacionadas a eventuais questões 

incidentais;3.Em sendo apresentada reconvenção com a contestação ou 

no seu prazo, deverá apresentar resposta à reconvenção.Após, nos 

casos dos itens “2” e “3” acima, INTIMEM-SE as partes para que, no prazo 

comum de 05 (cinco) dias, especifiquem as provas que pretendem 

produzir, justificando, objetiva e fundamentadamente, a sua 

relevância.Registre-se, ainda, que não serão consideradas relevantes as 

questões não adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças 

processuais, além de todos os demais argumentos insubsistentes ou 

ultrapassados pela jurisprudência reiterada.Na hipótese do item “1” ou 

decorrido quinquídio acima disposto, CONCLUSOS para deliberação 

quanto ao julgamento conforme o estado do processo ou saneamento e 

organização do feito.Em tempo, consigo que, a ausência das partes 

acarretará a aplicação das sanções devidas.Ciência ao Ministério Público. 

CUMPRA-SE. INTIME-SE. CITE-SE.Marcelândia-MT, 10 de dezembro de 

2018.Rafael Siman CarvalhoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 78993 Nr: 2537-23.2018.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO DIAS VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI CESAR DOMINGUEZ - 

OAB:8094

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.(...). É o breve relatório. DECIDO. (...)Por todo exposto, DEFIRO 

o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, para determinar ao 

demandado que suspenda a inscrição do nome do requerente no cadastro 

de proteção ao crédito até o julgamento de mérito da presente 

demanda.Fixo o prazo de 05 dias, após a intimação da presente decisão, 

para o cumprimento das obrigações, sob pena de multa diária equivalente 

a R$ 500,00 (quinhentos reais), no limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais). 

Determino, ainda, que o demandado forneça os contratos ou documentos 

sobre a relação contratual com a requerente e os protocolos de 

atendimento, quando contestar a demanda.Designo audiência de 

conciliação para o dia 12 de junho de 2019, às 13h30min. CITE-SE o 

demandado e INTIMEM-SE as partes da audiência designada e da tutela de 

urgência deferida.Defiro o pedido de concessão dos benefícios da justiça 

gratuita, nos termos do art. 98, caput, do Código de Processo 

Civil.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Marcelândia-MT, 07 de 

dezembro de 2018.Rafael Siman CarvalhoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 75839 Nr: 912-51.2018.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SK, BK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAYTON OLIMPIO PINTO - 

OAB:23858/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.RECEBO a inicial em todos os seus termos.DEFIRO os 

benefícios da justiça gratuita. Trata-se de ação de reconhecimento de 

paternidade instaurado em favor da criança BRENO KOCHAN, 

representado neste ato por sua mãe Suzieli Kochan. A parte autora aduz 

na exordial que o suposto pai da criança é Sr. EVERALDO ANTUNES.É o 

breve relatório. Decido(...).Por esta razão, INDEFIRO por ora pedido de 

tutela antecipada almejada, tendo em vista que a parte autora não juntou 

provas suficientes para comprovar o pleito.Assim, notifique-se o suposto 

pai no endereço fornecido, para que se manifeste sobre a paternidade 

que lhe é atribuída, advertindo-o que caso não se manifeste no prazo de 

30 (trinta) dias ou negar a alegada paternidade, os autos serão remetidos 

ao Ministério Público para, havendo elementos suficientes, ser intentada 

Ação de Investigação de Paternidade.Caso o suposto pai reconheça 

expressamente a paternidade, expeça-se o termo de reconhecimento, 

remetendo-se certidão ao oficial de registro para a devida averbação. 

Intimado o suposto pai e decorrido o prazo sem manifestação, remetam-se 

os autos ao Ministério Público, para fins do artigo 2º, § 4º, da Lei 

8.560/92.Ciência ao Ministério Público.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Marcelândia/MT, 07 de dezembro de 2018. Rafael Siman 

Carvalho Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 78786 Nr: 2422-02.2018.811.0109

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: FHASC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FJBDDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINALDO ALVES - 

OAB:15508-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,etc.

 RECEBO a inicial em todos os seus termos.

 DEFIRO os benefícios da Justiça Gratuita

 CITE-SE na forma requerida o executado para efetuar o pagamento da 

pensão alimentícia em atraso, bem como as que se vencerem no curso do 

processo, no prazo legal de três (03) dias, nos termos do art. 528 do CPC.

 Caso tenha efetuado o pagamento, deverá comprovar no autos ou 

justificar a impossibilidade de efetuá-lo, sob pena de ser-lhe decretada a 

prisão civil (artigo 528,§3º, CPC e Súmula 309 do STJ).

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Marcelândia/MT, 07 de dezembro de 2018.

 Rafael Siman Carvalho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 67166 Nr: 1245-08.2015.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELIO FRANCISCO DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADMAR AGOSTINI MÂNICA - 

OAB:3560-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Para cumprimento dos termos da sentença (fl.110), no que tange a 

implantação do benefício concedido (auxílio doença c/c aposentadoria por 

invalidez), consigno que a data para considerar como marco de DIB, será 

de 20/06/2015 (indeferimento do benefício).

Por fim, DETERMINO a secretaria que oficie a Gerência Executiva do INSS 

respectiva, para cumprimento da ordem para implantação do beneficio, 

conforme já sentenciado às fls.110, além do envio das cópias 

necessárias.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 07 de dezembro de 2018.

 Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 78839 Nr: 2454-07.2018.811.0109

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFERSON COSME DE CARVALHO LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE CARLOS MOURA - 

OAB:16233

 Visto, etc.

CUMPRA-SE a respectiva Carta Precatória, servindo esta como mandado, 

providenciando-se as diligências necessárias para seu fiel cumprimento.

Para tanto, DESIGNO audiência para o dia 13 de fevereiro de 2019 às 

17h10min oportunidades em que será inquirida a testemunha.

 INTIME-SE. CIÊNCIA o Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 07 de dezembro de 2018.

 Rafael Siman Carvalho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 78992 Nr: 2536-38.2018.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA FERREIRA GODINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE 

INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI CESAR DOMINGUEZ - 

OAB:8094

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, diante do exposto, com amparo no art. 300, do Código de 

Processo Civil, DEFIRO a medida pleiteada, determinando que a requerida 

cesse as cobranças e promova a retirada da negativação em nome da 

autora, relativo ao débito no valor R$6.901,00 (seis mil novecentos e um 

reais)- contrato nº14239703, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

multa diária no valor de R$100,00 (cem reais), limitado em 30 (trinta) 

dias.Considerando a relação de consumo (artigos 7º, 10º e 29º do CDC), a 

verossimilhança dos fatos arguidos e a vulnerabilidade da requerente em 

relação à requerida, principalmente quanto a produção das provas, nos 

termos do art. 6º, inciso VIII, do mesmo códex, DEFIRO a inversão do ônus 

da prova.DESIGNO audiência de conciliação para o dia 06/06/2019 às 

15:00 horas. CITE-SE e INTIME-SE o requerido, e INTIME-SE parte autora, a 

fim de que compareçam à audiência, acompanhados de seus 

procuradores. Na audiência, se não houver acordo, poderá a requerida 

contestar dentro do prazo de 15 dias. Concedo os benefícios da Justiça 

Gratuita à parte autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem como nos dos 

artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC.INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.Marcelândia/MT, 07 de dezembro de 2018.Rafael Siman 

CarvalhoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 78640 Nr: 2349-30.2018.811.0109

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Empresa Ecoplan Mineração LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mauricio Baldin Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvério Soares de Moraes - 

OAB:12006

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Recebo a inicial em todos os seus termos.

CITE-SE a parte requerida para realizar o pagamento do valor pleiteado, no 

prazo de 15 (quinze) dias, devendo constar no mandado que, se não 

forem opostos embargos no mesmo prazo, constituir-se-á de pleno direito, 

o título executivo judicial, convertendo-se o mandado inicial em executivo, 

nos termos do artigo 701, caput e § 2° do Código de Processo Civil (Lei 

13.105/2015).

Fixo, desde já, os honorários advocatícios em 5% (cinco por cento) do 

valor da causa (artigo 701 do Código de Processo Civil).

Consigne-se que caso a parte Ré quite o valor pleiteado, ficará isenta de 

custas, artigo 701, § 1° da norma mencionada.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 07 de dezembro de 2018.

 Rafael Siman Carvalho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 60224 Nr: 166-96.2012.811.0109

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COODETEC - COOPERATIVA CENTRAL DE PESQUISA 

AGRÍCOLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEOVANI BALLMANN, AMARILDO PEDRO 

ZANELATO, ALAIR LIZETE ZANELATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA ULIANA ORLANDO - 

OAB:35818, DIRCE INES FINKLER DE CAMARGO - OAB:33.799/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de ação de execução de título extrajudicial promovida por 

COODETEC – Cooperativa Central de Pesquisa Agrícola em face de 

Geovani Ballmann e outros.

Do que consta nos autos, verifica-se às fls.144/145 transação entre as 

partes, as quais acordaram acerca do objeto da ação.

 Diante disso, requerem e homologação do acordo e a suspensão do feito 

até o prazo final para adimplemento do valor, qual seja 30/10/2018.

Destarte, HOMOLOGO o presente acordo, bem como decreto a 

SUSPENSÃO do feito, até o decurso do prazo de previsão do integral 
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cumprimento (30/10/2018), nos termos do art. 922, do Código de Processo 

Civil.

Em tempo, verifica-se que o prazo estabelecido pelas partes para 

pagamento do débito foi em 30/10/2018, assim, não havendo notícia sobre 

o cumprimento integral do acordo, INTIME-SE pessoalmente as partes para 

manifestar no prazo de dez (05) dias, consignando que, o silêncio valerá 

pela presunção de adimplemento/cumprimento com a consequente 

extinção da presente ação.

Decorrido o prazo supracitado, com ou sem manifestação, venham-me 

conclusos.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Intimem-se.

Marcelândia-MT, 07 de dezembro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 61408 Nr: 106-89.2013.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS TABONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andrei César Dominguez - 

OAB:8094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

INTIME-SE o executado para manifestar em relação à penhora do imóvel de 

fls. 62 e a avaliação do bem imóvel de fls. 63, dentro do prazo legal,

 Após, voltem os autos conclusos.

Marcelândia-MT, 05 de dezembro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 46405 Nr: 194-69.2009.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS TABONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FAUSTO NOBRES DA SILVA - 

OAB:5327-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

INTIME-SE o advogado nomeado às fls. 41/42, para, no prazo legal 

requerer o que entender de direito, sob pena de revogação de sua 

nomeação.

 Cumpra-se expedindo o necessário.

 Marcelândia/MT, 05 de dezembro de 2018.

 Rafael Siman Carvalho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 48513 Nr: 338-09.2010.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V. F. BOCCA E CIA LTDA, Valmor Francisco 

Bocca, MARCIA FEDRIZ BOCCA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JÚNIOR - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Analisando os autos, depreende-se que já foram realizadas diversas 

tentativas de intimação dos executados, as quais restaram infrutíferas. 

Considerando que há indícios de dissolução irregular, uma vez que a 

empresa não funciona mais em seu endereço registrado, e que as 

citações e intimações por carta e por oficial de justiça restaram negativas, 

defiro o requerimento à fl. 38, e, DETERMINO que os executados sejam 

intimados via EDITAL com prazo de 30 (trinta) dias.

Após, certifique-se o decurso de prazo, vista ao exequente para requerer 

o que for de direito.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 05 de dezembro de 2018.

 Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 68331 Nr: 415-08.2016.811.0109

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ROSANGELA QUAGLIO DE AGUIAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS DURCI, ALINE MARA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andrei César Dominguez - 

OAB:8094/MT, REGINALDO ALVES - OAB:15508-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido de fls. 97. Oficie-se ao Juizado Especial de Juara 

solicitando o endereço da Sra. Aline Mara dos Santos, vítima nos autos 

69283.

Após o retorno, intime-se o exequente.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 05 de dezembro de 2018.

 Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 46327 Nr: 109-83.2009.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSVALDO JOSÉ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FAUSTO NOBRES DA SILVA - 

OAB:5327-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Cumpra-se o respectivo mandado de citação.

Ainda, informe ao respectivo Oficial de Justiça que a exequente oferecerá 

os meios necessários para seu cumprimento.

Destarte, fica consignado que a exequente deverá verificar junto ao 

Oficial responsável à data e hora que pretende cumprir o respectivo 

mandado, providenciando, por conseguinte, os meios de locomoção.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Cite-se. Intimem-se.

 Marcelândia/MT, 05 de dezembro de 2018.

 Rafael Siman Carvalho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 62907 Nr: 67-58.2014.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALDENIR NEVES DA SILVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kariza Danielli Simonetti Aguiar 

- OAB:15.532-MT, Lanereuton Theodoro Moreira - OAB:MT-9.667-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Consubstanciando a petitória de fls. 112, DEFIRO o pedido e determino a 

secretaria que realize o desentranhamento dos documentos de fls. 21/28.

Após, em nada mais havendo, arquivem-se os autos.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Marcelândia/MT, 04 de dezembro de 2018.

 Rafael Siman Carvalho

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 72120 Nr: 745-68.2017.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TIAGO FARDIN SAUER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO 
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GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andrei César Dominguez - 

OAB:8094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thameya Lourenço Barbosa 

Silva - OAB:0

 Vistos, etc.

Cumpra-se decisão à fl.168, no que pertine a juntada aos autos do 

acórdão, referente ao julgamento do agravo de instrumento interposto.

Após, volte concluso para sentença.

Marcelândia/MT, 05 de dezembro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 61090 Nr: 1085-85.2012.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELSO PADOVANI & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lanereuton Theodoro Moreira 

- OAB:MT-9.667-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andrei César Dominguez - 

OAB:8094/MT

 -SENTENÇA-

Trata-se de ação anulatória de débito fiscal c/c pedido de tutela 

antecipada, ajuizada por CELSO PADOVANI e Cia LTDA em face de 

MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA.

Iniciada a instrução processual, às fls.252, a requerida informa a 

realização de acordo entre as partes, através de “termo de confissão e 

parcelamento de débitos fiscais”, razão esta que requer extinção do feito.

Por sua vez, em manifestação à fl.258, a parte autora igualmente requereu 

a extinção pelo acordo realizado.

 É o relatório.

DECIDO

Conforme consta nos autos, as partes compuseram um acordo através do 

“termo de confissão e parcelamento de débitos” (fls.252 e 252) , razão 

pela qual, pugnam pela extinção do feito.

Ante o exposto, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA da presente ação anulatória, 

e, por consequência, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução de 

mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII do Código de Processo Civil.

Custas pela parte autora, sendo o caso, intime-se a respectiva para 

pagamento dos valores a serem informado pela Contadoria do Juízo.

Desnecessário o decurso de prazo, promovam-se as anotações e baixas 

necessárias e arquivem-se os autos após o pagamento das custas, caso 

ainda pendente.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Marcelândia/MT, 05 de dezembro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 24814 Nr: 15-48.2003.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDNALDO GAIA BARROS, WESLEY 

RAIMUNDO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA LAUDELINA DE 

PAULA OLIVEIRA - OAB:11.839

 “Diante de tais considerações, em juízo provisório de admissibilidade da 

culpa, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão contida na 

denúncia para PRONUNCIAR os réus Ednaldo Gaia Barros, vulgo “Jackie” 

e Wesley Raimundo de Souza, vulgo “Silvia”, já devidamente qualificados 

nos autos, dando-os como incursos nas sanções do artigo 121, § 2º, I c/c 

artigo 29, ambos do Código Penal, a fim de serem submetidos a julgamento 

pelo Tribunal Popular do Júri desta Comarca...”Em tempo, quanto às demais 

d e t e r m i n a ç õ e s ,  f i c a m  m a n t i d a s  p o r  s e u s  p r ó p r i o s 

termos.Intimem-se.CIÊNCIA ao Ministério Público.Marcelândia-MT, 05 de 

dezembro de 2018.Rafael Siman CarvalhoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 60574 Nr: 532-38.2012.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS 

AGROPECUÁRIOS LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

À Secretaria para que solicite a vinculação dos valores aos autos.

Após, voltem conclusos.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 07 de dezembro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 78150 Nr: 2100-79.2018.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TARCILIO EMILIO NINKE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andrei César Dominguez - 

OAB:8094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

À Secretaria para certificar decurso de prazo da intimação do requerido.

Após, voltem conclusos os autos.

Marcelândia/MT, 07 de dezembro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 38740 Nr: 1554-44.2006.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAIR GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carolina Henrica Borin 

Giordano - OAB:14022-A/MT, Jadeir Cangussu Nogueira - 

OAB:6739-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dilson Ferreira Pedrosa 

Filho - OAB:54l6/MT

 Vistos, etc.

Alvará expedido. Aguarde-se o pagamento, bem como o pagamento do 

precatório. Após, arquivem-se os autos.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 07 de dezembro de 2018.

 Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 49173 Nr: 998-03.2010.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRÉIA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCIELE MARCONI MARIO 

- OAB:18.812-B

 Vistos, etc.

Intime o advogado nomeado à fl.82.

Cumpra-se.

 Marcelândia/MT, 10 de dezembro de 2018.
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Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 49174 Nr: 999-85.2010.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGELA ALVES DA SILVA BASQUERA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VINICIUS ALEXANDRE DE 

MELO E RODRIGUES - OAB:8027-A/MT

 Vistos, etc.

Consoante o requerimento do Parquet à fl.257, defiro, expeça-se carta 

precatória para realização do interrogatório da Ré Angela Alves da Silva 

Basquera, em razão do endereço indicado à fl.60, comarca de Sinop/MT.

Quanto à missiva expedida à fl.185, solicite novas informações ao Juízo 

deprecado. Após, vista ao Ministério Público.

Cumpra-se.

 Marcelândia/MT, 10 de dezembro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 60510 Nr: 467-43.2012.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCIDINO COELHO, IGOR TADEU DE OLIVEIRA 

LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aniraldo Borges Campos - 

OAB:2.687/MT, DANILO GALADINOVIC ALVIM - OAB:14371, 

REGINALDO ALVES - OAB:15508-O/MT

 Vistos, etc.

Solicite informações quanto ao cumprimento da carta precatória (fl.153).

Após, com as informações e a respectiva devolução da missiva, vista ao 

Ministério Público.

CUMPRA-SE.

Marcelândia/MT, 10 de dezembro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 72658 Nr: 1073-95.2017.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALTER SILVA MACIEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jadeir Cangussu Nogueira - 

OAB:6739-A/MT

 Vistos.

Analisando a defesa prévia apresentada pelo réu à fl.55, tudo mais que 

dos autos consta, verifico não incidir nenhum caso de absolvição sumária, 

previstas no artigo 397 do Código de Processo Penal ou de extinção de 

punibilidade.

Diante disso, com a finalidade de dar continuidade ao feito DESIGNO 

audiência de instrução e julgamento para o DIA 11 DE JUNHO 2019, ÀS 

13:30 HORAS.

INTIMEM-SE as testemunhas arroladas na denúncia, fl.06, para 

comparecerem à audiência designada, sob as penas da lei, bem como, as 

testemunhas arroladas pela defesa às fls. 55. Sendo o caso, expeça-se 

carta precatória para inquirição de testemunhas residentes fora da 

comarca.

INTIMEM-SE.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 10 de dezembro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 77808 Nr: 1948-31.2018.811.0109

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DSDS, PFM

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISRAEL BULGARELLI GRELAK - 

OAB:22540/O, NEGISLÉIA DE OLIVEIRA LIMA - OAB:22513/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Arquivem-se os autos.

Marcelândia-MT, 10 de dezembro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 78765 Nr: 2412-55.2018.811.0109

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAURA FLORENCIA DE OLIVEIRA SAMPAIO, JOSEFA 

VIEIRA SAMPAIO, DIRCE SCAMPARINI SAMPAIO, NELSON VIEIRA 

SAMPAIO, MARIA JOSE SAMPAIO ROMEIRO, DOMINGOS CRISTINO 

ROMEIRO, JURECI VIEIRA MORAES, LUIZ CARLOS MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Vieira Sampaio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINALDO ALVES - 

OAB:15508-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

RECEBO a inicial em todos os seus termos e DEFIRO os benefícios da 

assistência jurídica gratuita.

OFICIE-SE à agência do Banco Bradesco S/A, para que informe a este 

Juízo, no prazo de 10 (dez) dias, o saldo porventura existente na conta nº 

7939034-8, agência nº 1289-0 do falecido Luiz Vieira Samapaio, CPF nº 

190.566.059-68, conforme referidos na inicial.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Marcelândia/MT, 10 de dezembro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 69823 Nr: 1207-59.2016.811.0109

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADALBERTO NAVAIR DIAMANTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI CESAR DOMINGUEZ - 

OAB:8094

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Diante da certidão de fl. 49, dou por suspeito a Servidora Lovania Beatriz 

Zeretzki para atuar neste feito (art. 145, inciso I do CPC).

Encaminhem-se os autos ao servidor substituto Higno Pires Alves, para 

dar o devido prosseguimento aos autos.

 Deve a Gestora Judiciária informar o seu substituto desta decisão.

Marcelândia/MT, 10 de dezembro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 67577 Nr: 70-42.2016.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEUSIMAR AMÂNCIO DOS SANTOS
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Liliane Casadei - OAB:6989/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Consubstanciado a informação/solicitação de fl. 95, informo que a data do 

início do benefício – DIB para implantação de aposentadoria por invalidez é 

31/10/2015, data da cessação do beneficio, conforme fl. 56.

 Por fim, DETERMINO a secretaria que oficie a Gerência Executiva do INSS 

em Sinop/MT, para cumprir com a devida implantação do beneficio, 

conforme já sentenciado às fls. 89/91.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 10 de dezembro de 2018.

 Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 46505 Nr: 287-32.2009.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADERINO PEREIRA BARCELOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FAUSTO NOBRES DA SILVA - 

OAB:5327-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o exequente para se manifestar sobre a prescrição do crédito 

tributário.

Marcelândia, 10 de dezembro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 63337 Nr: 457-28.2014.811.0109

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADALBERTO NAVAIR DIAMANTE, GILSON 

JOSÉ MARTINS, CASSIO FERNANDO SIMIONI, TERRANORTE ENGENHARIA 

E SERVIÇOS LTDA, ANTONIO IDALECIO FERNANDES, SARAH LUCAS 

FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADMAR AGOSTINI MÂNICA - 

OAB:3560-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Diante da certidão de fl. 49, dou por suspeito a Servidora Lovania Beatriz 

Zeretzki para atuar neste feito (art. 145, inciso I do CPC).

Encaminhem-se os autos ao servidor substituto Higno Pires Alves, para 

dar o devido prosseguimento aos autos.

Deve a Gestora Judiciária informar o seu substituto desta decisão.

 Marcelândia/MT, 10 de dezembro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 44850 Nr: 602-94.2008.811.0109

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERNESTINA BARBOSA DA SILVA, SEBASTIÃO FELIX 

DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Miralva Felix de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Neuma T. Cielo Mânica - 

OAB:MT-3.508-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.Diante do pedido de renuncia da advogada dativa à fl. 102, 

FIXO os honorário advocatícios em 04 URH.Não sendo possível a 

nomeação da Defensoria Pública, NOMEIO o Dr. ISRAEL BULGARELLI, 

para promover a defesa da requerente MIRALVA FELIX DE 

SOUZA.Tomando em conta a natureza da causa, FIXO os honorários do 

mencionado advogado em 06 URH, em razão da situação atual do 

processo.Nos termos do artigo 2º do Provimento nº 09/2007/CGJ, o 

advogado nomeado para o munus público não caberá os privilégios 

processuais garantidos aos Defensores Públicos. Deixo consignado os 

termos dos §§ 1º e 4º do mencionado provimento, para fins de 

conhecimento e advertência aos advogados nomeados(...)Registre-se, 

também, que são obrigações fundamentais para a percepção da 

remuneração ora arbitrada (artigo 6º do Provimento 09/2007/CGJ): 1) 

patrocinar a causa do beneficiário com zelo e diligência, usando de todos 

os recursos técnico-profissionais, até decisão final, inclusive de 

instâncias superiores, se for o caso; 2) não receber do beneficiário 

qualquer remuneração a título de honorários profissionais. Assim, o 

descumprimento dessas obrigações importará na substituição do 

Defensor Dativo e na perda do direito à remuneração, com devolução de 

eventual valor recebido, devidamente corrigido, sem prejuízo das sanções 

administrativas, penais e disciplinares.Oportunamente, na sentença do 

presente feito, será determinada a expedição de certidão em favor do 

Defensor Dativo, com o valor total e corrigido dos honorários que lhe são 

devidos, para cobrança junto ao Estado de Mato Grosso.1)ANOTE-SE a 

presente nomeação no relatório a ser encaminhado semestralmente à 

Corregedoria-Geral da Justiça, nos termos do artigo 7º, do referido 

Provimento.2)INTIME-SE o advogado mencionado para requerer e 

manifestar o que for de direito.3)Após, intime-se as partes para 

manifestação acerca dos laudos psicossociais anexo aos 

autos.CUMPRA-SE expedindo o necessário.Marcelândia/MT, 10 de 

dezembro de 2018. Rafael Siman Carvalho Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 76443 Nr: 1238-11.2018.811.0109

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HANAUER SUPERMERCADO EIRELI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALLYSON DIEGO NASCIMENTO CANDIDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lanereuton Theodoro Moreira 

- OAB:MT-9.667-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial interposta por 

HANAUER SUPERMERCADO EIRELI em face de WALLYSON DIEGO 

NASCIMENTO CANDIDO e de MARCELO VIEIRA DA SILVA.

Verifica-se às fls. 26/29 transação entre as partes, as quais acordaram 

acerca do objeto da execução extra judice.

 Diante disso, requerem a homologação do acordo e a suspensão do feito 

até o prazo final para adimplemento do valor, qual seja 10/05/2021.

Consoante ao petitório à fl.26, no que se refere ao pedido de item 1, 

DETERMINO que sejam apensados os processos de nº 

1054-55.2018.811.0109, n° 1237-26.2018.811.0109 e de nº 

1238-11.2018.811.0109, uma vez que os mesmos envolvem as partes do 

presente acordo.

Destarte, HOMOLOGO o presente acordo, bem como decreto a 

SUSPENSÃO dos feitos supramencionados, até o decurso do prazo para 

o integral cumprimento (10/05/2021), nos termos do art. 922, do Código de 

Processo Civil.

Se, decorrido tal prazo sem que a parte credora noticie o cumprimento 

integral do acordo, independentemente de novo despacho, INTIME-SE 

pessoalmente as partes para manifestar, no prazo de dez (10) dias, 

consignando que o silêncio valerá pela presunção de pagamento com a 

consequente extinção da presente execução e levantamento das 

penhoras eventualmente existentes.

Decorrido o prazo supracitado, com ou sem manifestação, venham-me 

conclusos.

Translade-se cópia desta decisão para os demais processos.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Intimem-se.

Marcelândia-MT, 10 de dezembro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 48402 Nr: 227-25.2010.811.0109

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELSO PADOVANI & CIA LTDA, CELSO LUIZ 

PADOVANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCIVAR SAUER, ASENI SAUER, ERMINIO 

SAUER, RUDINEI SAUER, FRANCISCO DE QUADROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDER JOSÉ AZEVEDO - OAB:MT- 

9.982/B, JOSÉ ROBERTO ALVIM - OAB:3285/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL WINTER - 

OAB:11470/MT, Eduardo Antunes Segato - OAB:13546/MT, Graziela 

Filipetto Boucahrdet - OAB:7.248/MT

 Vistos, etc.

Diante da decisão à fl.1085 e 1096-v, bem como, o não recolhimento das 

custas (fl.1999/2000) para recebimento ou não da reconvenção interposta 

à fl.892 dos autos, deixo de apreciá-la, julgando-a extinta, sem resolução 

do mérito, nos termos do art. 485, III, do Código de Processo Civil. 

Registre-se e intimem-se.

Porquanto, intimem-se as partes para informarem se pretendem produzir 

outras provas no processo e requererem o que for de direito no prazo de 

10 (dez) dias. Após, voltem conclusos os autos para a decisão.

CUMPRA-SE.

 Marcelândia/MT, 05 de dezembro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 61584 Nr: 284-38.2013.811.0109

 AÇÃO: Impugnação ao Valor da Causa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCIVAR SAUER, ASENI SAUER, ERMINIO SAUER, 

RUDINEI SAUER, FRANCISCO DE QUADROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO PADOVANI & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL WINTER - OAB:11470/MT, 

Eduardo Antunes Segato - OAB:13546/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lanereuton Theodoro 

Moreira - OAB:MT-9.667-B

 Vistos, etc.

Junte-se aos autos, cópia do julgamento do Agravo de Instrumento, sendo 

o caso, intime-se a parte reconvinte para cumprimento dos demais termos 

da decisão à fl.48/51.

CUMPRA-SE.

Marcelândia/MT, 05 de dezembro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 31576 Nr: 39-42.2004.811.0109

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ FISTAROL, METALURGICA GUARANI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECIR ANGELI, AUTIDOR ANGELI, ANGELI 

MADEIRAS LTDA, GILMAR FRANCISCO ANGELI, TIGRÃO MADEIRAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andrei César Dominguez - 

OAB:8094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lanereuton Theodoro 

Moreira - OAB:MT-9.667-B

 Vistos, etc.

Diante da manifestação à fl. 450, INTIME-SE a parte requerida para que no 

prazo de 05 (cinco) dias tragam aos autos certidão de óbito do de cujus, 

inclusive, informando os dados da(s) nova(s) parte(s) que irá (ão) figurar 

no polo.

Após, volte concluso para designação de audiência de instrução.

 Cumpra-se.

Marcelândia, 05 de Dezembro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 72218 Nr: 803-71.2017.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELSO PADOVANI & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEI JOSE CIONI, MARIA HELENA 

ALVES ARRUDA CIONI, PEDRO ARRUDA CIONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISRAEL BULGARELLI GRELAK - 

OAB:22540/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIEN F. FIEL PAVONI - 

OAB:6.525/MT

 Face ao exposto, e, ante a ausência de quaisquer das hipóteses 

previstas no artigo 1022 do Código de Processo Civil, REJEITO os 

embargos de declaração opostos, mantendo-se in totum a decisão 

embargada (fl.1259).Após, intime-se a parte autora para requerer o que 

for de direito, no prazo de 10 (dez) dias, bem como o 

r e q u e r i d o / r e c o n v i n t e . P u b l i q u e - s e .  I n t i m e m - s e . À s 

providências.Marcelândia-MT, 05 de dezembro de 2018.Rafael Siman 

CarvalhoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 79191 Nr: 2610-92.2018.811.0109

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processos Cautelares->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MAA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIELE MARCONI MARIO - 

OAB:18.812-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.Trata-se de medida cautelar interposta por MÁRCIO ANDRÉ 

AHLERT em face de NEILDE ALMEIDA DE SOUSA, requerendo o direito de 

exercer de pronto a visita ao filho menor impúbere Arthur André Sousa 

Ahlert (02 anos de idade)..DECIDO.Prima facie, RECEBO a inicial em seus 

termos, DESIGNO audiência de conciliação a ser realizada no 22 de maio 

de 2019, às 16:10 horas; CITE-SE E INTIME-SE a parte requerida para 

comparecimento, bem como, intime-se a parte autora, na pessoa de sua 

procuradora; Fiquem as partes cientes de que o comparecimento é 

obrigatório (pessoalmente ou por representante com procuração 

específica, com outorga de poderes para negociar e transigir); A ausência 

injustificada é considerada ato atentatório à dignidade da justiça, sendo 

sancionada com multa de até dois por cento da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa (art. 334, § 8º, CPC). As partes devem 

estar acompanhadas de seus advogados (art. 334, § 9º, CPC);Na hipótese 

do parágrafo anterior, caso infrutífera a conciliação ou verificada a 

ausência de qualquer parte, o prazo para a parte requerida contestar a 

ação terá início na data da audiência (art. 335, I, CPC)INTIME-SE a parte 

autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente manifestação, a 

teor do art. 348 e seguintes do CPC, nos seguintes termos:a)Havendo 

revelia, informe se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento 

antecipado;b)Havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, 

inclusive com contrariedade e apresentação de provas relacionadas a 

eventuais questões incidentais;c)Em sendo apresentada reconvenção 

com a contestação ou no seu prazo, deverá apresentar resposta à 

reconvenção.Após, INTIMEM-SE as partes para que, no prazo comum de 

05 (cinco) dias, especifiquem as provas que pretendem produzir, 

j u s t i f i c a n d o ,  o b j e t i v a  e  f u n d a m e n t a d a m e n t e ,  a  s u a 

relevância..CUMPRA-SE. INTIME-SE.Ciência ao Ministério Público..Rafael 

Siman CarvalhoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 73698 Nr: 1597-92.2017.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEI SIMONETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lanereuton Theodoro 

Moreira - OAB:MT-9.667-B

 Vistos, etc.

Analisando a defesa prévia apresentada pelo denunciado VANDERLEI 

SIMONETTI às fls.43, e, tudo mais que dos autos consta, verifico não 

incidir nenhum caso de absolvição sumária previstas no artigo 397 do 

Código de Processo Penal ou de extinção de punibilidade.
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Quanto a preliminar arguida pelo denunciado, sendo a falta de justa causa, 

esta não devem ser acolhidas, explico:

Em que pese às fundamentações lastradas em defesa prévia, tal 

exposição/requerimento confronta as provas da materialidade e indícios 

de autoria já carreadas nos autos (auto de infração), razão esta, que pela 

motivação sustentada, não merece acolhimento nesta fase, doravante a 

respectiva denúncia estar subsidiada pelos requisitos mínimos para seu 

recebimento.

Ademais, de igual sorte, é insubsistente o acolhimento do requerimento em 

preliminar tão somente pela ausência do julgamento da ação administrativa, 

que apura a prática ou não de ato contrário as normas respectivas.

Como é cediço, as esferas, cíveis, penais e administrativas, são 

independentes entre si, e, via de regra, as decisões tomadas em uma não 

influencia e nem bloqueia a interposição de ação ou decisão em outra.

Destarte, não havendo subsidio para o acolhimento das preliminares 

arguidas e, ausente causa de absolvição sumária, com a finalidade de dar 

continuidade ao feito DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o 

DIA 11 DE JUNHO DE 2019, ÀS 13:30 HORAS.

INTIMEM-SE as testemunhas arroladas na denúncia, fl.05, as quais 

igualmente foram arroladas pela defesa às fls.50, para comparecerem à 

audiência designada, sob as penas da lei.

Sendo o caso, expeça-se carta precatória para inquirição de testemunhas 

residentes fora da comarca.

Intime-se o advogado de defesa, caso seja dativo, pessoalmente. Caso 

seja constituído, por publicação.

INTIMEM-SE.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 05 de Dezembro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 78535 Nr: 2291-27.2018.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antônio Carlos Borin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado do Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ANTUNES SEGATO - 

OAB:13546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)Decido. Prima facie, RECEBO a inicial em todos os seus termos.A 

tutela de urgência, enquanto modalidade de tutela provisória encontra-se 

amparada pelo artigo 300, caput, do Novo Código de Processo Civil (Lei nº 

13.105/2015), devendo ser concedida “quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo do dano ou o risco ao 

resultado útil do processo”. Da leitura da norma, infere-se que a tutela de 

urgência, que pode ter natureza satisfativa (antecipação de tutela) ou 

cautelar, tem seu deferimento condicionado à presença dos clássicos 

requisitos: fumus boni iuris, consubstanciado na probabilidade do direito 

alegado; e o periculum in mora, materializado no risco de dano ao direito da 

parte (natureza satisfativa) ou ao resultado útil do processo (natureza 

cautelar).A verificação da presença de tais requisitos é feita em sede de 

cognição sumária, ou seja, com base da análise da probabilidade de o 

direito alegado ser reconhecido ao final, na sentença.No presente caso, 

como o ato administrativo possui presunção de veracidade e legitimidade, 

apesar de relativa, entendo que devo, antes de analisar o pedido liminar, 

ouvir a parte contrária.Desta forma, entendo in casu, prudente apreciar o 

pedido de antecipação de tutela após a apresentação de 

contestação.Assim sendo, CITE-SE o requerido para, querendo, contestar 

a ação conforme artigo 335 do Novo Código de Processo Civil.CITE-SE. 

INTIME-SE.CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.Marcelândia, 10 de 

dezembro de 2018. Rafael Siman CarvalhoJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 46545 Nr: 362-71.2009.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEMIR DA SILVA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FAUSTO NOBRES DA SILVA - 

OAB:5327-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO CHAVES FREIRE - 

OAB:23165/O, Rogério Lavezzo - OAB:5709/MT

 Vistos etc.

INTIME-SE o executado para apresentar impugnação à contestação de Fls. 

75/115, dentro do prazo legal.

Decorrido o prazo acima, certifique-se. Após, volte concluso.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 10 de dezembro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 67597 Nr: 81-71.2016.811.0109

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROCKENBACH & ROCKENBACH LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L G LAMINADOS EIRELI - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISIANE DE CASTRO MOURA - 

OAB:18.986

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se, pessoalmente, a parte autora para se manifestar nos autos no 

prazo de 10 dias, sob pena de abandono da causa.

Marcelândia/MT, 10 de dezembro de 2018.

 Rafael Siman Carvalho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 61237 Nr: 1237-36.2012.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V. F. BOCCA E CIA LTDA, Valmor Francisco 

Bocca, MARCIA FEDRIZ BOCCA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMÁZ - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Com urgência, INTIME-SE a Fazenda Pública para manifestar no prazo de 

10 (dez) dias, quanto à documentação anexada pela executada às 

fls.38/43, a qual informa a celebração de acordo e postula o desbloqueio 

das quantias.

Certifique-se o decurso de prazo, sendo o caso, VINCULE os valores aos 

autos.

Com a manifestação, venham os autos conclusos. Sendo esta favorável 

ao desbloqueio dos valores, defiro a expedição de ALVARÁ.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 10 de dezembro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 15571 Nr: 1014-93.2006.811.0109

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO FARIA DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSNI MANOEL DA SILVA, RITA TEREZINHA DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ROBERTO ALVIM - 

OAB:3285/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): PAULO FARIA DE MORAES, Cpf: 

48717258804, Rg: 4.551.007-6, Filiação: Justino Faria de Moraes e de 

Thereza Maria Faria, brasileiro(a), casado(a), agropecuarista. atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 
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pendentes, no valor de R$ 619,95 (Seiscentos e dezenove reais e 

noventa e cinco centavos), no prazo de 5(cinco) dias, efetue o pagamento 

das custas processuais conforme condenação na sentença, contados da 

expiração do prazo do deste edital, sob pena de ser lavrada certidão e 

encaminhada à Procuradoria Estadual para inscrição em dívida ativa e 

Execução Fiscal, sem prejuízo das anotações no Cartório Distribuidor, 

conforme normas da CGJ do Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso..

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, GERALDO ALVES 

COLAÇO JUNIOR, digitei.

Marcelândia, 11 de dezembro de 2018

Geraldo Alves Colaço Junior Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010057-73.2010.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO RODRIGUES GALVAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Reginaldo Alves OAB - MT0015508A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GLAUCIA NEVES DE VASCONCELOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LANEREUTON THEODORO MOREIRA OAB - MT0009667A-B 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIFICO E DOU FÉ, que procedo a intimação do advogado da parte 

autora para, no prazo de 5 dias, informar o endereço atualizado da parte 

requerida.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010062-22.2015.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIAS PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE SÃO PAULO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAFAEL SIMAN CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MARCELÂNDIA DESPACHO Processo: 

8010062-22.2015.8.11.0109. REQUERENTE: JOSIAS PEREIRA DA SILVA 

REQUERIDO: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE SÃO PAULO 

Recebo a inicial em todos os seus termos. A demanda será processada 

nos Juizados Especiais Cíveis, uma vez que nesta Comarca não há 

Juizados da Fazenda Pública, no entanto, seguindo o rito da Lei 

12.153/2009. Cite-se e intime-se a reclamada para contestar a ação no 

prazo legal. Em seguida, intime-se a parte autora para impugnação. Após, 

voltem conclusos os autos. MARCELÂNDIA, 11 de dezembro de 2018. 

Rafael Siman Carvalho Juiz(a) de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 45809 Nr: 1556-43.2008.811.0109

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RÁPIDO MOLAS LTDA. - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZAQUEU FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lanereuton Theodoro Moreira 

- OAB:MT-9.667-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Diante da certidão de transito em julgado de (fl. 58), INTIME-SE a parte 

autora para que no prazo legal, requeira o que entender de direito.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Marcelândia/MT, 10 de dezembro de 2018.

 Rafael Siman Carvalho

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 44530 Nr: 283-29.2008.811.0109

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ VITOR DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARNI ALBERTO SPIERING

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lanereuton Theodoro Moreira 

- OAB:MT-9.667-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabrício Ferraz de Andrade - 

OAB:MT-6.973, Jeremias Ferraz de Andrade Neto - 

OAB:MT-3.052-A, KARINA OLIVEIRA ALVES - OAB:16060

 Vistos, etc.

À Secretaria para certificar se houve a vinculação dos valores 

depositados às fls. 140 nos presentes autos. Caso negativo, solicite-se a 

vinculação.

Em caso positivo, certifique-se se existem valores bloqueados ou 

depositados que ainda não foram vinculados aos autos.

Após, voltem conclusos.

Marcelândia/MT, 10 de dezembro de 2018.

 Rafael Siman Carvalho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 50260 Nr: 798-59.2011.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVAN EULER CAETANO DA COSTA, SILMAR 

EUDES CAETANO DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Antunes Segato - 

OAB:13546/MT

 Ante o exposto, com fundamento no artigo 89, § 5º, da Lei 9.099/95, 

JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de SILMAR EUDES CAETANO DA 

COSTA e SILVAN EULER CAETANO DA COSTA, tendo em vista a 

expiração do prazo da suspensão condicional do processo.CIÊNCIA ao 

Ministério Público.Certificado o trânsito em julgado, procedam-se a todas 

as comunicações necessárias, bem como às devidas baixas.Após, 

arquive-se os autos.Marcelândia, 04 de dezembro de 2018. Rafael Siman 

Carvalho Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000126-87.2018.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL CARRIJO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT0012113A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAFAEL SIMAN CARVALHO

 

Processo: 1000126-87.2018.8.11.0109 Vistos etc. RAFAEL CARRIJO DOS 

SANTOS, já qualificada nos autos e representada por advogada 

constituída, ingressou com AÇÃO DECLARATORIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA 

DE URGÊNCIA, contra o EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A, 

INCORPORADORA DA UNIÃO NORTE DO 2 PARANÁ DE ENSINO LTDA, E 

ATUAL MANTENEDORA DA UNOPAR - UNIVERSIDADE NORTE DO 

PARANÁ,, neste Juízo, sustentando, em síntese: Em suma, aduz o 

requerente que não possui qualquer relação contratual com os requeridos, 

assim não havendo razão para a inclusão e manutenção de seu nome, 

indevidamente, nos órgãos de proteção ao crédito em decorrência de um 

suposto débito no valor total de R$ 1.640,00 (um mil seiscentos e quarenta 

reais), por suposta inadimplência dos seguintes contratos (id do 

documento: 14967624). Informa que tomou ciência atrás de consultas 
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periódicas realizadas pela Instituição Financeira em que possui vínculo 

empregatício, uma vez que é bancário, o qual teve seu nome manchado 

por culpa unicamente do requerido, por incluir seu nome indevidamente, 

em relação contratual inexistente, com origem em 2015. Informa ainda, que 

no ano de 2015, chegou a prestar vestibular para ingressar em um dos 

cursos disponibilizados pelos requeridos, porém não deu inicio a atividade 

acadêmica, bem como não realizou matricula e em assinou nenhum tipo de 

contrato dos os requeridos. Afirmando que não está e nunca esteve 

inadimplente com os requeridos em relação aos contratos que ensejaram a 

negativação do nome do requerente, relatando que entrou em contado 

com os requeridos, por diversas vezes, para solucionar por 

amigavelmente, não obtendo êxito, assim o requente notificou 

extrajudicialmente os requeridos, conforme (id do documento: 14967628), 

e mesmo assim não obteve êxito. Ademais, relata que dentre todos os 

contados com os requeridos, os mesmo nunca lhe disponibilizou os 

referidos contratos, e nestes contados com os requeridos os mesmo 

informaram que iriam efetuar a baixa da restrição, já que não havia 

contrato assinado pelo requerido e mesmo assim não o fez. Relatando por 

fim, que o requerente sofreu restrições comerciais em razão da 

permanência desta inscrição indevida, devendo os requeridos ser 

penalizados pela conduta causadora dos danos morais ao requerente. É o 

breve relatório. DECIDO. A tutela de urgência, enquanto modalidade de 

tutela provisória encontra-se amparada pelo artigo 300, caput, do Código 

de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015), devendo ser concedida “quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo do 

dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Da leitura da norma, 

infere-se que a tutela de urgência, que pode ter natureza satisfativa 

(antecipação de tutela) ou cautelar, tem seu deferimento condicionado à 

presença dos clássicos requisitos: fumus boni iuris, consubstanciado na 

probabilidade do direito alegado; e o periculum in mora, materializado no 

risco de dano ao direito da parte (natureza satisfativa) ou ao resultado útil 

do processo (natureza cautelar). A verificação da presença de tais 

requisitos é feita em sede de cognição sumária, ou seja, com base da 

análise da probabilidade de o direito alegado ser reconhecido ao final, na 

sentença. No caso em tela, em que a parte postula a concessão de tutela 

urgência de natureza satisfativa, ou seja, antecipação de tutela, verifico 

que estão demonstrados os pressupostos acima citados. Nesse passo, 

vislumbro plausível a concessão de inversão do ônus da prova em favor 

do autor, consumidor, uma vez que a demanda tem no polo passivo uma 

grande universidade particular, a qual possui todos os meios de defesa 

plena a seu dispor. Aliado a este fundamento, tem-se que o fornecedor é 

quem possui os dados cadastrais, contratos e documentos relativos ao 

negócio jurídico que está sendo discutido neste processo; sendo 

dificultoso para o consumidor, mormente uma pessoa humilde e leiga no 

assunto. Nesse sentido, os Tribunais já lograram entendimento sob tal 

benesse, por quanto, havendo plausibilidade nas alegações iniciais a 

medida é a concessão, vejamos: TRF-4 - APELAÇÃO CIVEL AC 

50645719220144047100 RS 5064571-92.2014.404.7100 (TRF-4) Data de 

publicação: 19/11/2015 Ementa: AÇÃO REVISIONAL. CONTRATOS 

BANCÁRIOS. APLICABILIDADE DO CDC . INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA. POSSIBILIDADE. 1. É pacífico o entendimento de que se aplica o 

CDC às relações contratuais firmadas com as instituições financeiras, 

tendo em vista o disposto na Súmula 297 do STJ. Todavia, a inversão do 

ônus da prova não é automática e subordina-se ao critério do juiz, quando 

for verossímil a alegação ou quando o postulante for hipossuficiente (art. 

6º , VIII do CDC ). 2. No caso, tendo a parte autora identificado os 

contratos que pretende revisar e juntado alguns documentos que 

comprovam a relação contratual firmada com a instituição financeira, deve 

ser deferido o pedido de inversão do ônus da prova para determinar que a 

CEF junte aos autos o contrato faltante, a fim de possibilitar a revisão 

postulada. Assim, o artigo 6º, inciso VII, do CDC, prescreve que são 

direitos básicos do consumidor “a facilitação da defesa de seus direitos, 

inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, 

quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência.”. Por seu 

turno, é nítida a disparidade entre as partes, bem com a hipossuficiência 

do autor, que anexa ao pedido inicial seus reais rendimentos, portanto, é 

crível a concessão da inversão do ônus da prova em benesse do 

requerente. A par disso, não há dúvida de que presente também o perigo 

de dano irreparável ou de difícil reparação, porquanto é sabido que os 

efeitos desses atos sempre geram prejuízos aos consumidores, que 

acabam por ter praticamente toda a sua renda comprometida e que sofrem 

severas restrições de crédito, caso não cumpra com as cobranças 

mesmo que indevidas. Com efeito, prejuízo nenhum terá o demandado com 

a presente suspensão das cobranças, ausente também o perigo de 

irreversibilidade da tutela antecipada, uma vez que se o requerido lograr 

êxito em demonstrar que o valor é devido, remanescerá seu direito de 

crédito, que pode ser cobrado a qualquer instante pelas vias normais. Por 

todo exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, para 

determinar aos demandados que suspenda a inscrição do nome do 

requerente no cadastro de proteção ao crédito até o julgamento de mérito 

da presente demanda. Fixo o prazo de 05 dias, após a intimação da 

presente decisão, para o cumprimento das obrigações, sob pena de multa 

diária equivalente a R$ 500,00 (quinhentos reais), no limite de R$ 

10.000,00 (dez mil reais). Determino, ainda, que os demandados forneçam 

os contratos ou documentos sobre a relação contratual com a requerente 

e os protocolos de atendimento, quando contestar a demanda. À 

Secretaria para que agente audiência de conciliação. CITE-SE o 

demandado e INTIMEM-SE as partes da audiência designada e da tutela de 

urgência deferida. Defiro o pedido de concessão dos benefícios da justiça 

gratuita, nos termos do art. 98, caput, do Código de Processo Civil. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Marcelândia-MT, 11 de dezembro 

de 2018. Rafael Siman Carvalho Juiz de Direito

Comarca de Matupá

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL Nº 03/2018

Excelentíssima Senhora Doutora Suelen Barizon, MMª. Juíza de Direito e 

Diretora do Foro da Comarca de Matupá, Estado de Mato Grosso, no uso 

de suas atribuições legais e;

CONSIDERANDO o Edital n. 01/2018 onde torna pública a abertura do 

Processo Seletivo para recrutamento de Estagiário de Nível Superior na 

Comarca de Matupá;

RESOLVE:

TORNA PÚBLICA a lista dos candidatos com as inscrições deferidas, no 

Processo Seletivo para recrutamento de Estagiário de Nível Superior da 

Comarca de Matupá, mediante as condições estabelecidas no Edital n. 

01/2018 disponibilizado no DJE n. 10383 em 27/11/2018 .

NOME DO CANDIDATO INSCRIÇÃO Nº

ANDRÉ COSTA BATISTA 001

JULIANA ROMAN 002

DHARA LETÍCIA REIS DO NASCIMENTO 003

LUAN BOBADILIA 004

CESAR SILVA 005

E para que chegue ao conhecimento de todos, é expedido o presente 

edital, que será publicado na forma da Lei.

Matupá-MT, 11 de dezembro de 2018. Suelen Barizon

Juíza de Direito e Diretora do Foro

Vara Única

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 70135 Nr: 2792-09.2017.811.0111

 AÇÃO: Tutela e Curatela - Remoção e Dispensa->Procedimentos 

E s p e c i a i s  d e  J u r i s d i ç ã o  V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

VALDINEI ANTONIO POLIPENKO NASCIMENTO, TEREZA POLIPENKO 

NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe Augusto Ribeiro de 

Oliveira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): VALDINEI ANTONIO POLIPENKO 

NASCIMENTO, Cpf: 11505600960, Rg: 2716807-7, Filiação: Tereza 

Polipenko Machado e Delmo Antonio Nascimento, data de nascimento: 
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05/10/1999, brasileiro(a), natural de Matupá-MT e atualmente em local 

incerto e não sabido TEREZA POLIPENKO NASCIMENTO, Cpf: 

82423202172, Rg: 2191353-6, Filiação: Estefania Pavelski Polipenko e 

Antonio de Oliveira Polipenko, data de nascimento: 01/07/1970, 

brasileiro(a), natural de Campo Mourão-MT, casado(a), do lar, Telefone 66 

99620-3691. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Processo nº 2792-09.2017.811.0111 (Código 70135)Classe – 

Assunto:CuratelaRequerente: Tereza Polipenko NascimentoRequerido: 

Valdinei Antônio Polipenko NascimentoVistos.Trata-se de Ação de 

Curatela proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em 

face do curatelado Valdinei Antônio Polipenko Nascimento, qualificado nos 

autos.Aduz a exordial que o curatelado possui retardo mental classificado 

no CID 8403 F70, o qual causa o comprometimento significativo e invalidez 

permanente e requer vigilância e tratamento, razão pela qual não detém 

condições de praticar os atos da vida civil.Com a inicial, juntou 

documentos.Em decisão fundamentada, foi nomeada a genitora, Sra. 

Tereza Polipenki Nascimento, como curadora provisória.Em audiência, o 

curatelado foi interrogado, bem como a curadora inquirida.Formalizados os 

autos, vieram conclusos para deliberação.É o relatório. Fundamento e 

decido.O pedido é procedente. Trata-se de pedido de curatela de pessoa 

acometida de sequelas decorrentes de retardo mental,o qual causa 

comprometimento significativo e invalidez permanente (CID 8403 

F70).Nesse contexto, a documentação colacionada aos autos demonstra 

que a parte requerida realmente necessita ser curatelada, vez que a 

doença que o acomete o impede de exercer os atos regulares da vida 

civil. O laudo médico incluso concluiu que o requerido, Sr. Valdinei 

“necessita de tratamento especial, frequenta regularmente a APAE, faz 

uso constante de medicação específica (fenobarbitral e prometazina) e 

apresenta alteração no eletroencefalograma (moderada atividade irritativa 

cerebral em região parietosagital bilateral). Em virtude do seu quadro 

clínico, conclui-se que o paciente não apresenta total capacidade de 

entendimento e autodeterminação para a prática dos atos da vida civil” 

(ref. laudo médico).Por sua vez, a curadora provisória comprovou o grau 

de parentesco com o requerido e se mostrou como pessoa apta a exercer 

a curatela.Não restando dúvidas acerca do prejuízo de capacidade do 

requerido, o acolhimento do pedido é medida de rigor, para assegurar-lhe 

adequada proteção e preservação de seus direitos, ressaltando-se que 

repercute tão somente nos atos relacionados aos direitos de natureza 

patrimonial e negocial.Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO em 

face de Valdinei Antônio Polipenko Nascimento e o DECLARO pessoa com 

deficiência de natureza mental, em caráter permanente nos termos do 

artigo 2º da Lei 13.146/15. Por conseguinte, na forma do ordenamento 

jurídico, nomeio-lhe curadora definitva a requerente Tereza Polipenko 

Nascimento para todos os fins de direito. Nos termos do artigo 755, § 3°, 

do Código de Processo Civil, inscreva-se a presente sentença no Registro 

Civil, valendo como edital, publicando-se pela Imprensa Oficial, por três 

vezes, com intervalos de dez dias.Lavre-se o termo de compromisso de 

curatela definitivo.Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações pertinentes.CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.Matupá (MT), 06 de agosto de 2018.Suelen BarizonJuíza de 

Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MARCIA MARÇAL DE 

MENDONÇA MONTEIRO, digitei.

Matupá, 10 de dezembro de 2018

Iaçana Kelly dos Reis Enz Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 78249 Nr: 3115-77.2018.811.0111

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CESAR AUGUSTO DO CARMO SILVA, ODENIL 

RENE FIGEUREDO DA SILVA, JULIO CESAR DA CRUZ MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANIBAL FELICIO GARCIA 

NETO - OAB:OAB-MT 11443, CLAUDIA FELICIO GARCIA - 

OAB:OAB-MT 19292, JOHNNY DE SOUZA NOLETO - OAB:19170/O, 

LÚCIA DE SOUZA - OAB:20024/O, MARCELO FELICIO GARCIA - 

OAB:7297

 .Dessa forma, considerando que o acusado não trouxe aos autos 

nenhum elemento capaz de afastar a concorrência dos pressupostos e 

requisitos constantes do art. 312 do CPP, MANTENHO A PRISÃO 

PREVENTIVA de ODENIL RENE FIGUEIREDO DA SILVA, o que faço nos 

termos do artigo 312 e seguintes do Código de Processo Penal.2. DA 

RESPOSTA À ACUSAÇÃO DO ACUSADO JULIO CESAR DA CRUZ 

MACHADO:No mais, analisando a resposta apresentada pelo acusado 

JULIO CESAR DA CRUZ MACHADO (Ref.30), verifico que a Defesa, em 

sede de preliminar, requereu a rejeição da denúncia por ausência de justa 

causa.Contudo, não obstante os argumentos da Defesa, INDEFIRO o 

pedido. Explico.Como é sabido, o Juízo de admissibilidade da ação penal 

foi realizado na ocasião do recebimento da denúncia, momento em que se 

procedeu a análise dos requisitos da ação penal.Ademais, em que pesem 

os argumentos da Defesa, a ação penal não pode ser obstada visto que 

os elementos constantes dos autos são suficientes para embasar o 

prosseguimento da ação penal.Quanto as demais alegações, estas se 

confundem com o mérito, razão pela qual, postergo a sua análise para 

ocasião da sentença.3) Analisando as respostas apresentadas pelos 

denunciados e tudo mais que dos autos consta, verifico não ser nenhuma 

das hipóteses de absolvição sumária previstas no artigo 397 do Código de 

Processo Penal, razão pela qual, DESIGNO audiência de instrução e 

julgamento para o dia 19 de dezembro de 2018, às 08h.(...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 72957 Nr: 456-95.2018.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADVALDO SILVA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCUS AUGUSTO GIRALDI 

MACEDO - OAB:13.563/O

 I N T I M A Ç Ã O do(a) advogado(a da parte ré, para que informe o 

endereço da testemunha requerida em audiência, Sargento Ronaldo 

Cirqueira, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 78305 Nr: 3152-07.2018.811.0111

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORNANES BRAZ PIRES ME, JORNANES BRAZ 

PIRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I N T I M A Ç Ã O do(a) advogado(a) da parte Autora, para manifestar - se 

o que de direito, tendo em vista as correnpondências devolvidas , juntadas 

em 31/10/2018.

Comarca de Nobres

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 75926 Nr: 3365-62.2018.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adelina Antônia dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CASSIO QUEIROZ COELHO DA 

CRUZ - OAB:16006

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ...I – Prova contemporâneaDe acordo com o enunciado 149 da Súmula do 

Superior Tribunal de Justiça, ...Neste mesmo sentido é necessária a 

demonstração de início de prova material contemporânea aos fatos, 
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vejamos:“O início de prova material,....” (STJ. AR 1808/SP 3ª Seção Rel. 

Hamilton Carvalhido Rev. Paulo Gallotti Data julgto: 27/04/2005).No caso 

dos autos, considerando que a parte autora preencheu o requisito etário 

em 22/04/2018, essa deverá trazer aos autos, como início de prova 

contemporânea, documentos que comprovem a atividade rural a partir de 

22/04/2003 (ano de implementação das condições 2018 – meses de 

contribuição exigidos 180). Conforme se verifica a parte autora não juntou 

aos autos tais documentos, cingindo-se em anexar à inicial, certidões de 

casamento e de nascimento de filhos em períodos anteriores ao 

necessário para a comprovação de prova contemporânea. Neste sentido, 

intime-se a parte autora para que traga aos autos documentos que 

comprovem o início de prova contemporânea, bem como para que junte 

documento de procuração de fl. 14 em versão legível, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de extinção do processo com fundamento no art. 

485, I, do CPC. II – Da gratuidade da justiçaA concessão do benefício da 

justiça gratuita está condicionada a comprovação do inciso LXXIV, art. 5º 

da Constituição Federal, a dizer, “...”... No caso em análise a parte autora 

não demonstrou a sua hipossuficiência cingindo-se em pleitear a 

gratuidade da justiça. Tal alegação, por si só, não garante a aptidão de 

justificar a concessão do benefício. Sendo assim, intime-se o(a) 

requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, junte aos autos 

documentos que comprovem a sua hipossuficiência, sob pena de extinção 

do processo.Com o decurso do prazo, com ou sem manifestação, 

voltem-me os autos conclusos para deliberações.DAS DISPOSIÇÕES 

FINAISConforme exposto, intime-se a parte autora para que traga aos 

autos documentos que comprovem a prova contemporânea, bem como 

documentos que comprovem a sua hipossuficiência, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de extinção do processo....

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 74633 Nr: 2791-39.2018.811.0030

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Benhur Felipe Falabretti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO W. MICHEL - 

OAB:7262B, PAULO MORAIS ALMEIDA JR. - OAB:13044

 DESPACHO

Vistos em correição.

 Atento a finalidade do ato deprecado, designo audiência para o dia 

05/02/2019, às 12:30min.

 Intime(m)-se a(s) testemunha(s), bem como seu representante legal, 

no(s) endereço(s) descrito(s) na carta precatória, a qual faz parte desta 

decisão.

Informe o juízo deprecante acerca dos dados da presente missiva, bem 

como a data da designação da audiência.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 55314 Nr: 757-62.2016.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sidiney Santana Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Brasil Telecom Celular S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Artur Denicoló - OAB:18395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos etc.

 A desistência da ação por parte do autor impõe a extinção do processo 

sem julgamento de mérito, sendo dispensável, no presente caso, o 

consentimento do réu, já que esse não foi citado.

 Isto posto, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VIII, do CPC.

Revogo a liminar proferida, à ref.4.

Condeno o autor ao pagamento das custas processuais remanescentes.

Após, com o trânsito em julgado, arquive-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo.

Cumpra-se expedindo o necessário.

P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 59804 Nr: 3693-60.2016.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sipal Industria e Comercio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Moacir Marques Salmazo Júnior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Desidério - OAB:40321

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono o 

processo para que seja intimada a parte exequente para, no prazo de 5 

(cinco) dias, manifestar dda diligência negativa (Ref. 25).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 52253 Nr: 1978-17.2015.811.0030

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Adm. Ass. Ouro Verde 

de MT - Sicredi Ouro Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Antônio da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandry Chekerdemian 

Sanchik Tulio - OAB:11640

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono o 

processo para que seja intimada a parte requerente para, no prazo de 5 

(cinco) dias, manifestar da diligência negativa (Ref. 65).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 69790 Nr: 750-02.2018.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Petrobrás Distribuidora S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdemar Junqueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antunes Barros - 

OAB:3825

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono o 

processo para que seja intimada a parte exequente para, no prazo de 15 

(quinze) dias, efetuar o pagamento do preparo para expedição da missiva 

e acostar o comprovante nos autos, sob pena de não expedição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 71873 Nr: 1565-96.2018.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bernardino Brigido da Silva, João de França

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíula Muller Koenig - 

OAB:22819, Gustavo Rodrigues Góes Nicoladelli - OAB:PR 56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono o 

processo para que seja intimada a parte requerente para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar do termo acostado na Ref. 41, bem como 

impulsionar o processo, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 5250 Nr: 231-86.2002.811.0030

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa Agrícola Mista Vale do Piquiri Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Zelia da Silva Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Araúz Filho - OAB:27.171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 
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para que seja intimada a parte autora para manifestar acerca da 

correspondência devolvida, requerendo o que entender de direito, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 43987 Nr: 114-75.2014.811.0030

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Usical Industria e Comércio de Cal Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Audoreste Machado Faria- Rep. por 

Virginia Ruth Alves M. de Faria, Virginia Ruth Alves Machado de Farias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Ambrosio Cintra - 

OAB:8934/MT, Pamela Ghiotte Mateus - OAB:20453/O, Pedro Paulo 

Peixoto da Silva Junior - OAB:12007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Moacir Ribeiro - OAB:3562B - 

MT, Vânia dos Santos - OAB:11.332

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada a parte autora para manifestar tendo em vista o 

desarquivamento do feito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 42788 Nr: 682-28.2013.811.0030

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Graciana dos Reis Carvalho, Livercina dos Reis e 

Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Isac Zeferino da Cruz, Caio Manoel da Cruz, 

Maria Domercê da Cunha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ary Antônio Ferreira de Pinho - 

OAB:9178-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Emerson Flavio de Andrade 

- OAB:6730

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada a parte autora para manifestar acerca da petição e 

documento de fls. 134/135, requerendo o que entender de direito, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 821 Nr: 392-72.1997.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Emal -Empresa de Mineração Aripuanã Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Orlando Rosina

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: James Leonardo Parente de 

Ávila - OAB:5367/MT, Paulo Rogerio de Oliveira - OAB:7074/MT, 

Priscila Viviane Mariano - OAB:18.997

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada a parte autora para manifestar acerca da 

correspondência devolvida, requerendo o que entender de direito, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 42539 Nr: 332-40.2013.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Industria e Comércio de Calcário Cuiabá Ltda, Marcos 

Makoto Murai

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Santana de Souza - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabius Delboni de Andrade - 

OAB:12.5763, Josué Gracindo Alves - OAB:12.522, Marcelo 

Ambrosio Cintra - OAB:8934, Pamela Ghiotte Mateus - 

OAB:20453/O, Pedro Paulo Peixoto da Silva Junior - OAB:12007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada a parte autora para manifestar tendo em vista o 

desarquivamento do feito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 41166 Nr: 1050-71.2012.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ciro Conceição Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Clóvis Antoniacomi - 

OAB:3407, Suzye Maria José Conceição Martins do Nascimento - 

OAB:13746

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria nº 12/2016-DF, artigo 2º, inciso I, alínea “e”, desta 

Comarca impulsiono os presentes autos para que sejam intimadas as 

partes sobre o retorno dos autos da segunda instância, para requererem 

o que for de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

arquivamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40279 Nr: 25-23.2012.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Votorantim Cimentos Brasil S/A, Interavia 

Transporte S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvério Soares de Moraes - 

OAB:12.006/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudia Lopes Fonseca - 

OAB:151683, Fernando Augusto Vieira de Figueiredo - OAB:7627-A

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria nº 12/2016-DF, artigo 2º, inciso I, alínea “e”, desta 

Comarca impulsiono os presentes autos para que sejam intimadas as 

partes sobre o retorno dos autos da segunda instância, para requererem 

o que for de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 44717 Nr: 736-57.2014.811.0030

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dirceu Nunes de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Emerson Flavio de Andrade 

- OAB:6730

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada a defesa do acusado para apresentar alegações 

finais, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 55197 Nr: 701-29.2016.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elcio José Zanotto, Alcione Zanotto, Viviane 

Zanotto Juliano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria nº 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono o 

processo para que seja a parte exequente intimada para, no prazo de 10 

(dez) dias, manifestar da diligência negativa (Ref. 35), bem como dar 
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prosseguimento ao feito, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60448 Nr: 3987-15.2016.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Domingos José Bressan

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernanda Samira Payão Franco 

- OAB:/SP - 239437

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:20.495-A/MT

 Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção.

Comarca de Nortelândia

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 30363 Nr: 276-38.2012.811.0031

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Pereira de Andrade dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Silva Araújo - 

OAB:13.840-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal do 

INSS-MT - OAB:

 Vistos.

I. Tendo em vista, que devidamente intimada a requerente e seu 

procurador (fls. 124 e 127), para informar quanto à quitação da divida, 

permaneceram inertes sem apresentar qualquer manifestação (fl. 

128/129), motivo o qual se presume tacitamente quanto à quitação da 

divida.

II. Assim, considerando certidão de trânsito e julgado à fl. 122, não 

havendo determinações aguardando cumprimento.

III - ARQUIVEM-SE os autos com as comunicações e baixas de estilo.

Às providências.

Comarca de Nova Canaâ do Norte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 60261 Nr: 469-60.2018.811.0090

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOHN LENON SANTOS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA MARQUES DOS 

SANTOS - OAB:21071/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 701, XVIII da CNGC impulsiono o presente feito com 

a finalidade de abrir vista ao requerido para manifestação acerca do laudo 

pericial apresentado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 58245 Nr: 1975-08.2017.811.0090

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIRLENE RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO RICARDO ALVES - 

OAB:15523

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial, com 

resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil, por ausência do preenchimento dos 

pressupostos para o benefício de salário-maternidade. IV - DISPOSIÇÕES 

FINAISCONDENO a parte autora ao pagamento de custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por 

cento) do valor da causa, na determinação do inciso I, do § 3º, do art. 85, 

do NCPC, levando em consideração o grau de zelo do profissional, o lugar 

de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho 

realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço (art. 85, § 

2º, do NCPC). Mas, com o deferimento da gratuidade da justiça (fls. 58/59- 

Ref: 15), tais valores ficam sob condição suspensiva de exigibilidade 

durante o lapso de 05 (cinco) anos do trânsito em julgado da respectiva 

decisão, somente podendo ser executados com a demonstração pelo 

credor de que a situação que a ensejou deixou de existir, extinguindo-se, 

passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário, na dicção do § 3º, 

do art. 98, do NCPC.Não havendo sucumbência por parte do ente público, 

deixa-se de remeter os autos à instância superior para o reexame 

necessário (art. 496, inciso I, do NCPC). Nos termos do art. 317, § 4º, da 

CNGC/MT, alterado pelo Provimento n.º 41/2016, fica dispensado o registro 

da sentença, providência efetivada com a própria inserção no sistema 

informatizado APOLO/PJE/TJMT. Publique-se. Intimem-se. Transitada em 

julgado a sentença, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo, observando-se em tudo a novel CNGC. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 57497 Nr: 1587-08.2017.811.0090

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO VILLAS BOAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO MOREIRA DE OLIVEIRA 

SILVA - OAB:22577/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Nos termos do artigo 701, XVIII da CNGC impulsiono o presente feito com 

a finalidade de abrir vista ao advogado do requerente para impugnar 

querendo a contestação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 61119 Nr: 987-50.2018.811.0090

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDSD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSLDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO MOREIRA DE OLIVEIRA 

SILVA - OAB:22577/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE ALVIM DA 

FONSECA - OAB:7010

 Ante o exposto, em relação ao DIVÓRCIO CONSENSUAL, HOMOLOGO o 

acordo entabulado pelas partes, que passa a ser parte integrante desta 

sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos e JULGO o 

processo extinto nesta parte, com análise de mérito, nos termos do artigo 

487, inciso III, alínea “b”, do NCPC.DEFIRO, outrossim, o pedido de 

suspensão do feito formulado pelas partes pelo prazo de 15 (quinze) dias 

ou, em tempo inferior, com a manifestação de qualquer delas, na forma do 

art. 313, inciso II e § 4º, do NCPC, haja vista a real possibilidade de 

composição a respeito da questão patrimonial. Caso não haja acordo pelos 

requerentes, deverão eles, durante o prazo de suspensão ou mesmo 

depois, requererem o que de direito. Ultrapassado o lapso de suspensão 

com manifestação ou não, certifique-se e venham-me os autos conclusos 

para decisão.DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça formulado pela 

parte ré, diante da verossimilhança de sua hipossuficiência ao ser 
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questionada a respeito de sua condição econômica por este magistrado, 

na forma do art. 98 e seguintes do NCPC e art. 5º, inciso LXXIV, da 

CRFB/88.DEFIRO o pedido formulado pelo advogado da parte ré e 

concedo-lhe o prazo de 10 (dez) dias para juntada da procuração, após o 

que, com a juntada, (...). Mas caso haja o deferimento da gratuidade da 

justiça, tais valores ficam sob condição suspensiva de exigibilidade 

durante o lapso de 05 (cinco) anos do trânsito em julgado da respectiva 

decisão, somente podendo ser executados com a demonstração pelo 

credor de que a situação que a ensejou deixou de existir, extinguindo-se, 

passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário, na dicção do § 3º, 

do art. 98, do NCPC.HOMOLOGO a renúncia ao prazo recursal formulado 

pelas partes.Saem os presentes intimados.Fica dispensado o registro da 

sentença, providência efetivada com a própria inserção no sistema 

informatizado Apolo/TJMT, nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 61499 Nr: 1203-11.2018.811.0090

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUCENIR LINHARES LOPES, LEIVINHO DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANDERSON PAULI - 

OAB:OAB/MT 13534

 Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva do 

acusado JUCENIR LINHARES LOPES, em conformidade com a decisão 

anterior e em consonância com o parecer ministerial, uma vez que 

inalteradas as circunstâncias fáticas que ensejaram o decreto da custódia 

cautelar. IV - DISPOSIÇÕES FINAIS DEFIRO o pedido do Ministério Público 

(Ref: 123).Reitere-se à autoridade policial para, no prazo de 48 (quarenta 

e oito) horas, por envolver réu preso, acostar aos autos o relatório 

referente ao acesso do aparelho de telefonia celular de propriedade da 

denunciada Juliana Soares de Oliveira (processo já separado) e as cartas 

precatórias por ela expedidas para inquirição das pessoas de Laysa 

Gonçalves dos Reis, Patrícia Aparecida Castão e do representante legal 

da empresa C A GONÇALVES IND. E COM. DE MADEIRAS.Deverá o 

referido o ofício ser entregue pessoalmente à autoridade policial.Decorrido 

o  p r a z o ,  c e r t i f i q u e - s e . C i e n t i f i q u e - s e  o  M i n i s t é r i o 

Público.Intimem-se.Cumpra-se no que couber a decisão anterior.Decisão 

prolatada às 20h30 do dia 10/12/2018, dada a urgência que o caso requer 

por prioridade legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 47284 Nr: 455-18.2014.811.0090

 AÇÃO: Apuração de Infração Administrativa às Normas de Proteção à 

Criança ou Adolescente->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA SÃO 

FRANCISCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÉBER JOSÉ DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 18013/O, PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA - 

OAB:11.324/MT

 Vistos.

DEFIRO o pleito do ente ministerial à fl. 53.

Decreto a revelia da parte ré, uma vez que, devidamente citada, 

apresentou defesa intempestiva (fl. 52), nos termos do art. 344 do NCPC.

Designo audiência de instrução e julgamento para o DIA 09 DE ABRIL DE 

2019, ÀS 17H30, devendo as partes serem intimadas juntamente com 

seu(s) respectivo(s) defensor(es) para comparecerem à audiência 

designada, acompanhadas das testemunhas arroladas.

As partes terão o prazo de até 15 (quinze) dias desta data para arrolar 

suas testemunhas (art. 357, § 4º c.c. o art. 450, ambos do NCPC), as 

quais deverão comparecer independentemente de intimação. Caso se 

pretenda a intimação destas, as partes deverão formular requerimento 

neste sentido no prazo de 30 (trinta) dias antes da audiência, contendo a 

correspondente justificativa, na forma do § 4º, do art. 455, do NCPC.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 50070 Nr: 811-76.2015.811.0090

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO XAVIER TRINDADE, MARIA JULIA TRINDADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ERCÍLIA COTRIM 

GARCIA STROPA - OAB:8048-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 701, XVIII da CNGC, impulsiono o presente feito, com 

a finalidade de abrir vista a advogada da parte requerente, para que 

requeira o que de direito no prazo de 05 (cinco) dias.

Comarca de Nova Monte Verde

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 78584 Nr: 1660-40.2018.811.0091

 AÇÃO: Representação Criminal->Representação Criminal->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DMdNB-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFdS, KAB, JTG, NABdS, FRdS, CM, CdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Clayton Antunes dos Santos 

- OAB:18823/MT, Clodoaldo Estevão Ferraz - OAB:MT 8501, 

LEIDINEIA KATIA BOSI - OAB:14981

 Autos n. 1660-40.2018.811.0091 - Código 78584 DECISÃO Vistos, etc. 

Trata-se de pedido alternativo formulado pela defesa da representada 

KELYN APARECIDA BOSKA, visando a substituição da prisão preventiva 

por prisão domiciliar, ou concessão de liberdade provisória. Sustenta, em 

síntese, que não subsistem os requisitos autorizadores da prisão 

preventiva, pois a representada não se furtará à aplicação da lei penal, 

bem como que possui filho menor, com 10 anos de idade, o qual 

necessitada de cuidados despendidos pela genitora. Instado a se 

manifestar o Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento dos 

pedidos, com a consequente manutenção da prisão preventiva. Demais 

disso, à visa da peculiaridade do caso concreto, em que para a 

interferência na colheita de elementos de informação, influência no ânimo 

de testemunhas e produção de provas é suficiente que esteja em casa, 

contatando-se com terceiros, reputo ser situação excepcionalíssima apta 

a justificar a manutenção da medida. Com essas considerações, INDEFIRO 

o pedido da requerente KELYN APARECIDA BOSKA de substituição da 

prisão temporária por domiciliar. Ante o exposto, em consonância com o 

parecer ministerial, e tendo em vista que os requisitos autorizadores da 

custódia cautelar em desfavor do acusado permanecem inalterados, não 

havendo qualquer fato novo capaz de ensejar sua revogação, INDEFIRO 

os pedidos formulados e MANTENHO a prisão preventiva KELYN 

APARECIDA BOSKA Intimem-se. Ciência ao Ministério Público. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Nova Monte Verde/MT, 11 de dezembro de 

2018. BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 78584 Nr: 1660-40.2018.811.0091

 AÇÃO: Representação Criminal->Representação Criminal->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DMdNB-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFdS, KAB, JTG, NABdS, FRdS, CM, CdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Clayton Antunes dos Santos 

- OAB:18823/MT, Clodoaldo Estevão Ferraz - OAB:MT 8501, 

LEIDINEIA KATIA BOSI - OAB:14981

 Uma vez que a questão já foi levada ao conhecimento de grau de 

jurisdição superior, em prestígio e respeito à elevada instância reputo 

prudente aguardar-se decisão naquela via a fim de se evitar 

pronunciamentos judiciais conflitantes, o que não contribui para a 

pacificação social, tampouco para os bons trabalhos da Justiça.Sendo 
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assim, considerando a decisão liminar no Habeas Corpus n. 

1013549-53.2018.8.11.0000, determino aguarde o feito em secretaria até 

que sobrevenha notícia de decisão definitiva naqueles autos.Após, 

imediatamente conclusos.Nova Monte Verde/MT, 28 de novembro de 

2018.BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇAJuiz de Direito

Comarca de Nova Ubiratã

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 16870 Nr: 24-16.2003.811.0107

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AIR, VADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS SOARES DE JESUS - 

OAB:4711-B/MT, Éden Osmar da Rocha - OAB:4.297-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO MONARIN - 

OAB:7874-B, CARLOS ALBERTO KOCH - OAB:7299-B/MT

 Nos termos da legislação vigente, intimo a parte autora para manifestar 

acerca da petição de fls. 598, no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 71605 Nr: 2369-27.2018.811.0107

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TARCISIO PASE, CECÍLIA MARTINI PASE, EVANDRO 

PASE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ferdinando Cantolini, Antonio Cantolini, Advirso 

da Cruz, Terceiros não identificados

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANE DOS SANTOS SILVA - 

OAB:17824, FABIANO GAVIOLI FACHINI - OAB:5425/B, FERNANDA 

GAVIOLI FACHINI - OAB:11032/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.(...)Ante todo o exposto, preenchidos os requisitos legais, 

CONCEDO A TUTELA LIMINAR DE URGÊNCIA postulada na inicial e assim o 

faço para determinar que seja a parte autora reintegrada na posse da 

área descrita na inicial. Para tanto, determino a expedição de mandado 

liminar de reintegração de posse, na forma da legislação processual, 

ficando autorizado, desde já, o reforço policial para cumprimento da 

diligência. Em prosseguimento ao feito, CITE-SE a parte requerida para, 

querendo, apresentar contestação, na forma do artigo 564 do NCPC. 

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 57952 Nr: 322-51.2016.811.0107

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FWD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL WURZIUS - 

OAB:14006/MT

 Intimo o advogado da parte Ré para que apresente memoriais finais no 

prazo legal.

Comarca de Paranaita

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000135-28.2017.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO BRAGA TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANAÍTA DECISÃO Processo: 

1000135-28.2017.8.11.0095. REQUERENTE: ANTONIO BRAGA TEIXEIRA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Traga o reclamante, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, a vinculação do endereço informado nos autos 

com o comprovante de residência acostado, por meio de contrato de 

aluguel ou outro documento consistente que indique que o reclamante 

reside no endereço informado, sob pena de extinção. Às providências. 

Cumpra-se. PARANAITÁ, 7 de junho de 2018. ANTONIO FÁBIO DA SILVA 

MARQUEZINI Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000089-39.2017.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN MICHEL ARAUJO GALEAZZI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANAÍTA SENTENÇA Numero do Processo: 

1000089-39.2017.8.11.0095 REQUERENTE: REQUERENTE: JEAN MICHEL 

ARAUJO GALEAZZI REQUERIDO: REQUERIDO: CLARO S/A Vistos. 

Ausente o relatório em razão do permissivo legal. Homologo por sentença 

o acordo efetuado pelas partes e julgo extinto o processo nos termos do 

art. 487, III, b, do CPC. Arquivem-se, nos termos artigo 915, da CNGC, por 

interpretação analógica, segundo o qual proferida sentença homologatória 

de acordo, e não sendo o caso de se aguardar eventual cumprimento da 

transação, o processo deverá ser arquivado, com as anotações devidas 

(CNGC Judicial, após o Provimento 41/2016). Cumpra-se. Paranaíta - MT, 7 

de fevereiro de 2018 Antônio Fábio da Silva Marquezini Juiz de Direito

Comarca de Pedra Preta

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 54721 Nr: 685-02.2016.811.0022

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nutrifoliar Indústria e Comércio de Defensivos 

Agrícolas Ltda, Fernando Jose Orsi, Françoase Ponti Seletti Orsi, Jose 

Orivaldo Orsi, Neusa Maria Capote Orsi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:MT/22165, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:MT/17980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação no artigo 1.205/CNGC, impulsiono os presentes 

autos ao Advogado da parte Autora para que no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifeste-se sobre a certidão do Sr. Oficial de Justiça de Ref: 51.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 68953 Nr: 1065-54.2018.811.0022

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROS, HCdO, MOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LHCdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON CORREA DA SILVA - 

OAB:22655/O
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 Vistos em correição.

Trata-se de Ação de Execução de Alimentos com pedido de prisão, 

interposta Heloysa Catarino de Oliveira e Monyque Oliveira Santos, neste 

ato representado por sua genitora Rosimeire Oliveira Santos, em desfavor 

de Luis Henrique Catarino dos Santos, devidamente qualificados nos 

autos.

Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do artigo 319, assim 

como do artigo 320 do Código de processo Civil, sendo assim, recebo a 

presente inicial.

 Concedo aos requerentes os benefícios da assistência judiciária prevista 

na Lei nº 1.060/50.

Processe-se em segredo de justiça conforme recomenda o artigo 189, 

inciso II, do Código de Processo Civil.

Cite-se o devedor, para, no prazo de 03 (três) dias, efetue o pagamento 

do débito, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de fazê-lo.

Advertindo-o que o não pagamento dos valores correspondentes às três 

últimas prestações anteriores à distribuição da ação e mais as prestações 

que vencerem no decorrer da ação, acarretará com a decretação de sua 

prisão e protestação de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

Havendo o pagamento, justificativa ou decorrido o prazo do pagamento, 

intime-se a parte exequente para se manifestar a respeito, requerendo o 

que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intime-se o Ministério Público para manifestação.

Após, venham-me os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 11 de junho de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 71640 Nr: 2173-21.2018.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sirlei Inacio da Silva Teodoro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vanderlandis da Silva 

Santos - OAB:MT/19.897

 Vistos etc. Apesar de justificada a ausência da advogada nomeada para 

ré, foi realizada a audiência, tendo em vista tratar-se de ré presa, sendo 

que para este ato foi nomeado Dr. Gilberto Machado Custódio. Homologo a 

desistência da oitiva da testemunha Gernaian Rodrigues da Silva. Dou por 

encerrada a instrução. Vista, sucessivamente, às partes para 

apresentação de alegações finais escritas, no prazo da lei. Em seguida, 

conclusos para sentença. Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 70792 Nr: 1784-36.2018.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aldo Alves da Silva, Claudio de Jesus, Douglas 

Gomes da Silva, Ricardo Pereira Morais, Gleysson Gonçalves da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adeir Alexsander Froder - 

OAB:9699, Deyver Almeida dos Anjos - OAB:MT/15.310, João 

Faustino Neto - OAB:MT/10.364-A, Karla Fainina Freitas Campos 

Ribeiro - OAB:16.495/B

 Vistos etc. Em primeiro lugar, vista ao Ministério Público em relação ao 

pedido de relaxamento da prisão cautelar. Defiro os pedidos da defesa, 

devendo expedir ofício a PRF, requisitando filmagem/imagem da 

motocicleta Biz vermelha, placa QBQ 4812 de São Pedro da Cipa/MT, na 

data dos fatos, ou seja, 20/07/2018, por volta de 12h00 a 19h00, no prazo 

de 10 (dez) dias. Expeça-se também ofício a concessionária Rota do 

Oeste requisitando o comprovante do pagamento do pedágio realizado 

pelo condutor da motocicleta Biz vermelha, placa QBQ 4812 de São Pedro 

da Cipa/MT, na data dos fatos, ou seja, 20/07/2018, por volta de 12h00 a 

19h00, no prazo de 10 (dez) dias. Oficie-se à Comarca de Cuiabá/MT, 

requerendo informações quanto ao cumprimento da carta precatória 

expedida. Após a juntada das informações. Após, venham-me os autos 

conclusos para deliberação. Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 68953 Nr: 1065-54.2018.811.0022

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROS, HCdO, MOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LHCdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON CORREA DA SILVA - 

OAB:22655/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 Por determinação do MM. Juiz de Direito desta Comarca - ante a ausência 

da Defensoria Pública, nomeio como defensor(a) dativo(a) o(a) 

causídico(a) militante nesta municipalidade -Dr. João Faustino Neto - 

OAB/MT nº 10.364-A, para promover a defesa do executado, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 72172 Nr: 2372-43.2018.811.0022

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: SRdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KKSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilberto Machado Custódio - 

OAB:MT/6.435

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Medeiros Araújo - 

OAB:13.068/MT

 Por determinação do MM. Juiz de Direito desta Comarca - ante a ausência 

da Defensoria Pública, nomeio como defensor dativo o causídico militante 

nesta municipalidade - Dr. Gustavo Medeiros Araújo - OAB/MT nº 13.068, 

para promover a defesa da requerida, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 72302 Nr: 2421-84.2018.811.0022

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco J. Safra S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro de Santana Melo Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Carlos Skrzyszowski 

Junior - OAB:45445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NTIMAÇÃO do(a) Advogado(a) da Parte Autora, para que no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, 

para cumprimento do mandado a ser expedido, emitir a guia pelo Sistema 

de Diligência no site www.tjmt.jus.br. Em caso de não constar o endereço 

na Planilha de Zoneamento, comunico que seja contactado a Central de 

Mandado desta Comarca, para dirimir as dúvidas, encaminhando o 

comprovante de pagamento aos autos para posterior juntada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 59790 Nr: 270-82.2017.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jose Carlos Gabriel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Genia Pontes da Silva de Paula 

- OAB:MT/8.611

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) do Instituto 

Nacional do Seguro Social (INSS) - OAB:

 Ante o exposto, restando preenchidos os requisitos fáticos e legais, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido do autor, e condeno o 

Instituto Nacional do Seguro Social - INSS a reestabelecer o benefício de 

auxílio-doença a José Carlos Gabriel, na base de um salário mensal, 

conforme artigo 61, da Lei n.º 8.213/1991, devido a partir da data de 

cessação do benefício, qual seja, 02 de março de 2015, (Comunicação de 
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decisão INSS anexo aos autos) (parcelas vencidas), e a DIP – data do 

início de pagamento das parcelas vincendas, a partir da data desta 

sentença, com observação ao artigo 60, §9º da Lei n.º 8.213/1991.Declaro 

extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do Código do Processo Civil.Outrossim, ante a decisão supra, 

CONCEDO ao requerente José Carlos Gabriel, a implementação do 

benefício no prazo de trinta (30) dias, sob pena de MULTA DIÁRIA que fixo 

em R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil 

reais). O perigo de difícil reparação é evidente, já que se trata de verba de 

caráter alimentar. Embora a presente decisão ainda seja passível de 

revisão pelo Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, tenho que a 

“existência da irreversibilidade inserta no § 2º, do artigo 273 do CPC não 

pode ser levada ao extremo, sob pena do novel instituto da tutela 

antecipatória não cumprir a excelsa missão a que se destina”. (STJ – 2ª 

Turma, Resp. 144.656-ES, Rel. Min. Adhemar Maciel, j. 6.10.97, não 

conheceram, v.u. DJU 27.10./97, p. 54.778).Sem custas à vista da 

gratuidade judiciária.Por fim, fixo os honorários advocatícios em 10% 

sobre o valor das parcelas devidas até esta data, conforme entendimento 

pacificado na Seção Previdenciária do TRF e no Superior Tribunal de 

Justiça (Enunciado de súmula 111 – Os honorários advocatícios, nas 

ações previdenciárias, não incidem sobre prestações vincendas).(...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 53218 Nr: 195-77.2016.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wellington Renato dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agnes Laís de Oliveira dos 

Anjos - OAB:MT/19872

 INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DO(S) DENUNCIADO(S), para que no 

prazo legal, apresente as Alegações Finais Escritas.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63311 Nr: 1912-90.2017.811.0022

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VJR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SdOBR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnes Laís de Oliveira dos 

Anjos - OAB:MT/19872, Daniele Luzini dos Reis - OAB:MT/21712, 

Welson Gaiva Marino - OAB:MT/14033

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kássio Barbosa da Silva - 

OAB:MT/15.562

 Nos termos da legislação vigente no artigo 1.205/CNGC, impulsiono o feito 

intimando os patronos das partes, para que no prazo de 05 (cinco) dias 

manifestem arespeito do nome que a requerida voltará a usar, se 

continuará com o nome de casada ou o nome de solteira.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 42596 Nr: 852-24.2013.811.0022

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sul de Mato Grosso - Sicredi MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adilson Corte Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kássio Barbosa da Silva - 

OAB:MT/15.562, Leonardo Santos de Resende - OAB:MT/6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) da parte autora, quanto a resposta 

encaminhada pelo Banco Central do Brasil informando que não foram 

encontrados valores a serem bloqueados nas contas do devedor, 

conforme recibo de protocolo via Sistema BACENJUD de Ref: 107/v, 

INTIMANDO-O ainda para que no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste 

sobre os veículos com restrição via RENAJUD de fls . 108, indicando o 

endereço para a expedição do mandado de penhora e avalição dos 

mesmos.

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 62846 Nr: 1734-44.2017.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Lopes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Machado Custódio - 

OAB:MT/6.435

 Vistos etc. Então o MM. º Juiz assim deliberou: Nomeio para defender os 

interesses do réu Dr. Gilberto Machado Custódio. A denúncia há de ser 

recebida, eis que preenche os requisitos legais, limitando-se a defesa ora 

apresentada ao próprio mérito da acusação, de modo que 

necessariamente a instrução criminal irá comprovar ou não a 

responsabilidade do acusado. Tendo em vista a ausência injustificada do 

acusado, decreto a revelia do réu, consoante artigo 367, do CPP. Dou por 

encerrada a instrução. Vista, sucessivamente, às partes para 

apresentação de alegações finais escritas, no prazo da lei, intimando-as. 

Em seguida, conclusos para sentença. Cumpra-se.

Comarca de Poconé

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 166279 Nr: 6164-84.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Amadeu Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE DE LIMA MARTINS - 

OAB:20818/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 166279

DECISÃO

VISTOS,

Trata-se de ação de auxilio doença por invalidez.

O autor requer a antecipação de tutela com o fim de que seja concedida a 

implantação do benefício, aduzindo que seu direito está devidamente 

demonstrado.

Nesse aspecto, artigo 300, do CPC/2015 prevê a possibilidade de 

antecipação dos efeitos da tutela pretendida desde que houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo.

A antecipação de tutela deve se pautar em prova pré-existente, que seja 

clara e evidente para levar ao convencimento do Magistrado que a parte é 

titular do direito pretendido, conduzindo ao que é verdadeiro.

Contudo, não restou demonstrado nos autos a probabilidade do direito da 

requerente, mormente considerando que a prova da condição de 

incapacidade laborativa será colacionada também através de prova 

pericial em fase de instrução processual.

Assim, INDEFIRO a tutela antecipada com o fim de obtenção do benefício 

previdenciário de restabelecimento de auxilio doença com conversão em 

aposentadoria por invalidez.

A praxe e a própria experiência das conciliações a respeito da matéria 

versada nos presentes autos demonstra que a autarquia requerida não 

tem por hábito ou regra transacionar. Como de regra o INSS não faz 

transação, nem comparece às audiências, o que inviabilizaria eventual 

expediente conciliatório, que se resumiria em morosidade processual, 

atentando ainda contra os princípios da celeridade e da economia 

processual, mister que o presente feito seja prontamente saneado e 

encaminhado diretamente à instrução, ocasião em que a conciliação prévia 

será permitida.

 CITE-SE o requerido nos termos do artigo 183 c/c 335 do CPC.
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 Por sua vez, decorrido o prazo de contestação, independente de 

manifestação, vistas ao autor.

Por se tratar de Ação de Concessão de Auxílio Doença ou Concessão de 

Aposentadoria por Invalidez, verifico que a demanda exige realização de 

perícia médica.

Assim, com fundamento nos princípios da celeridade, eficiência e 

economia processual, bem como nos termos do Ato Normativo 

1607-53.2015.2.00.000 do CNJ, designo a designo a perícia médica para o 

dia 01 de Março de 2019, às 14h30min a ser realizada nas dependências 

deste Fórum.

 Para tanto, nomeio como perito o Dr. João Leopoldo Baçan, FIXANDO a 

quantia de R$500,00 (quinhentos reais) a título de honorários periciais, nos 

termos da Resolução n.º 305/2014 do CJF.

O exame médico consistirá na averiguação da condição física da parte 

autora, de seu quadro de saúde e do histórico clínico da enfermidade 

segundo os exames, atestados e relatórios médicos por ela apresentados, 

com elaboração de laudo ao final, detalhando todas as impressões 

colhidas.

O Senhor perito deve ser advertido para responder com clareza e 

objetividade os quesitos formulados, devendo fornecer o laudo no prazo 

de 15 (quinze) dias, podendo pedir prorrogação desse lapso, se for 

essencialmente necessário, justificando por escrito essa situação, para 

apreciação judicial.

O autor deverá se apresentar para realização da perícia portando todos 

os seus exames e os quesitos do juízo.

Como quesitos do juízo o médico perito nomeado deve responder:

 1) Queixa que o(a) periciado(a) apresenta no ato da perícia.

2) Doença, lesão ou deficiência diagnosticada por ocasião da perícia (com 

CID).

3) Causa provável da(s) doença/moléstia(s)/incapacidade.

4) Doença/moléstia ou lesão decorrem do trabalho exercido? Justifique 

indicando o agente de risco ou agente nocivo causador.

5) A doença/moléstia ou lesão decorrem de acidente de trabalho? Em caso 

positivo, circunstanciar o fato, com data e local, bem como se reclamou 

assistência médica e/ou hospitalar.

6) Doença/moléstia ou lesão torna o(a) periciado(a) incapacitado(a) para o 

exercício do último trabalho ou atividade habitual? Justifique a resposta, 

descrevendo os elementos nos quais se baseou a conclusão.

7) Sendo positiva a resposta ao quesito anterior, a incapacidade do(a) 

periciado(a) é de natureza permanente ou temporária? Parcial ou total?

8) Data provável do início da(s) doença/lesão/moléstias(s) que 

acomete(m) o(a) periciado(a).

9) Data provável de início da incapacidade identificada. Justifique.

10) Incapacidade remonta à data de início da(s) doença/moléstia(s) ou 

decorre de progressão ou agravamento dessa patologia? Justifique.

11) É possível afirmar se havia incapacidade entre a data do indeferimento 

ou da cessação do benefício administrativo e a data da realização da 

perícia judicial? Se positivo, justificar apontando os elementos para esta 

conclusão.

12) Caso se conclua pela incapacidade parcial e permanente, é possível 

afirmar se o(a) periciado(a) está apto para o exercício de outra atividade 

profissional ou para a reabilitação? Qual atividade?

13) Sendo positiva a existência de incapacidade total e permanente, o(a) 

periciado(a) necessita de assistência permanente de outra pessoa para 

as atividades diárias? A partir de quando?

14) Qual ou quais são os exames clínicos, laudos ou elementos 

considerados para o presente ato médico pericial?

15) O(a) periciado(a) está realizando tratamento? Qual a previsão de 

duração do tratamento? Há previsão ou foi realizado tratamento cirúrgico? 

O tratamento é oferecido pelo SUS?

16) É possível estimar qual o tempo e o eventual tratamento necessários 

para que o(a) periciado(a) se recupere e tenha condições de voltar a 

exercer seu trabalho ou atividade habitual (data de cessação da 

incapacidade)?

17) Preste o perito demais esclarecimentos que entenda serem pertinentes 

para melhor elucidação da causa.

18) Pode o perito afirmar se existe qualquer indício ou sinais de 

dissimulação ou de exacerbação de sintomas? Responda apenas em caso 

afirmativo.

Apresentado o laudo, REQUISITE-SE pagamento junto ao Diretor do Foro 

da Seção Judiciária de Mato Grosso (anexando cópia da presente 

nomeação), conforme ANEXO I da Resolução n. 305/2014 do CJF.

 Acerca da recente decisão junto ao Plenário do STF, de que se exige 

prévio requerimento administrativo antes de o segurado recorrer à Justiça 

para concessão de benefício previdenciário, verifico que o autor(a) era 

beneficiário do INSS, uma vez que ocorreu a cessação do benefício.

Após, conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 117843 Nr: 449-32.2016.811.0028

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adriano Barros Avezane

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Kelly Lucia Hinkel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISAO

VISTOS,

Trata-se de Ação Revisional de Alimentos proposta por ADRIANO BORRO 

AVEZANE em face de GABRIEL HINKEL AVEZANE menor representado 

por sua genitora KELLY LUCIA HINKEL.

Considerando que fora proferida à Ref. sentença de mérito qual declinou a 

competência para processar e julgar o processo com fundamento no 

artigo 147, inciso II do ECA;

Considerando que fora verificado de ofício erro material quanto à 

indicação da Comarca constante na r. decisão qual deverá ser remetido o 

processo, visto que o endereço da mãe ou responsável, e da criança 

conforme consta na exordial é o da Comarca de Matupá/MT;

Com fundamento no artigo 494, inciso I do NCPC, CHAMO O FEITO A 

ORDEM, para retificar a sentença de mérito nos termos que seguem, 

mantendo inalteradas as demais disposições:

Onde se lê:

“Ante o exposto, com base no melhor interesse da criança/adolescente 

versado neste feito, em consonância com o parecer ministerial, DECLINO 

da competência para processar e julgar o processo e determino sejam os 

presentes autos remetidos à Comarca de Várzea Grande/MT, com 

fundamento no art. 147, II, do ECA.”

Passe a constar:

“Ante o exposto, com base no melhor interesse da criança/adolescente 

versado neste feito, em consonância com o parecer ministerial, DECLINO 

da competência para processar e julgar o processo e determino sejam os 

presentes autos remetidos à Comarca de Matupá/MT, com fundamento no 

art. 147, II, do ECA.”

INTIME-SE.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 98713 Nr: 1400-94.2014.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Delza Alves Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Central do Brasil S/A, Sicoob Central 

MT/MS - Central das Coop. de Créd Rural dos Estado de MT/MS, Aigo 

Cunha de Moraes, Claudio Severino Leal, Cooperativa de Crédito Rural do 

Pantanal LTDA, Central das Cooperativas de Crédito dos Estados de MT e 

MS- CECREMAT, Roberto Antonio Vaz Guimarães, Manoel Cristino de 

Arruda Marques, Celso Luiz de Figueiredo, Francisco de Assis e Silva 

Neto, Manoel Evaristo da Silva, Francisco José de Assis Júnior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alvaro Alexander de Oliveira - 

OAB:16.611/MT, Luiz Augusto Pires Cezário - OAB:2090/MT, ODILA 

ZORZI - OAB:8619

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Dias Rebouças - 

OAB:9658/MT, Amir Saul Amiden - OAB:20927-O/MT, Lara Cristina 

de Oliveira Lima - OAB:7614, Luis Lauremberg Eubank de Arruda - 

OAB:4.493-MT, Mário Lucio Franco Pedrosa - OAB:5746/MT, 

ROBERTO CAVALCANTI BATISTA - OAB:5868-A/MT, Rodrigo Leite 

da Costa - OAB:20362/MT

 CÓDIGO: 98713

DECISÃO

VISTOS,
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Considerando a oposição dos embargos de declaração pelo Requerente 

em face da decisão de ref. 45, CERTIFIQUE-SE acerca da tempestividade 

do aludido recurso.

Caso tempestivo, INTIME-SE a Requerente, ora embargada, para, 

querendo, manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias acerca dos 

embargos de declaração (ref. 49), nos termos do art. 1.023, §2º, do CPC.

 Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se.

Após, façam os autos conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 160124 Nr: 4206-63.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio José da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESSIKA ORACIO SILVA - 

OAB:21.888/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIA ALMEIDA MOURA DI 

LATELLA - OAB:109730

 CÓDIGO: 160124

DESPACHO

VISTOS,

Considerando audiência de ref.21, Aguarda-se o prazo para a 

impugnação.

Decorrido o prazo sem manifestação, Certifique-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 154519 Nr: 2068-26.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: andré de Arruda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE CAMPOS LEITE - 

OAB:21005-/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 154519

DESPACHO

VISTOS,

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 09 de maio de 

2019 às 16h30min.

Intime-se na forma dos arts. 455, 269 e 270 do CPC/2015.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 155581 Nr: 2489-16.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carmelucia de Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE CAMPOS LEITE - 

OAB:21005-/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 155581

DESPACHO

VISTOS,

Trata-se de Ação de Amparo Social ao Deficiente.

Analisando os autos, anoto a falta do relatório de estudo psicossocial e 

socioeconômico, o qual constitui requisito essencial para análise do pedido 

de concessão do benefício LOAS.

Dessa forma, intime-se a equipe multidisciplinar do juízo para que proceda 

a realização do estudo socioeconômico no endereço constante na 

exordial, no prazo de 30 (trinta) dias.

Após, conclusos.

Cumpra-se expedindo o necessário, com a urgência que o caso requer.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 104386 Nr: 3210-07.2014.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDA SENES DA SILVA JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 104386

DESPACHO

VISTOS,

Intime-se o exequente por seu patrono para, no prazo de 05 (cinco) dias 

adotar as medidas pertinentes ao regular processamento da ação 

apresentando cálculo conforme sentença de ref. 66.

Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se o exequente pessoalmente 

para, em igual prazo, dar prosseguimento ao feito adotando as medidas 

pertinentes sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, 

II, §1º do CPC/2015.

Ausente à manifestação ou sendo infrutífera intimação, certifique-se.

Após, façam os autos conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 166354 Nr: 6173-46.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Levi Rondon

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 166354

DECISÃO

VISTOS,

Trata-se de ação de auxilio doença por invalidez.

O autor requer a antecipação de tutela com o fim de que seja concedida a 

implantação do benefício, aduzindo que seu direito está devidamente 

demonstrado.

Nesse aspecto, artigo 300, do CPC/2015 prevê a possibilidade de 

antecipação dos efeitos da tutela pretendida desde que houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo.

A antecipação de tutela deve se pautar em prova pré-existente, que seja 

clara e evidente para levar ao convencimento do Magistrado que a parte é 

titular do direito pretendido, conduzindo ao que é verdadeiro.

Contudo, não restou demonstrado nos autos a probabilidade do direito da 

requerente, mormente considerando que a prova da condição de 

incapacidade laborativa será colacionada também através de prova 

pericial em fase de instrução processual.

Assim, INDEFIRO a tutela antecipada com o fim de obtenção do benefício 

previdenciário de restabelecimento de auxilio doença com conversão em 

aposentadoria por invalidez.

A praxe e a própria experiência das conciliações a respeito da matéria 

versada nos presentes autos demonstra que a autarquia requerida não 

tem por hábito ou regra transacionar. Como de regra o INSS não faz 

transação, nem comparece às audiências, o que inviabilizaria eventual 

expediente conciliatório, que se resumiria em morosidade processual, 

atentando ainda contra os princípios da celeridade e da economia 

processual, mister que o presente feito seja prontamente saneado e 

encaminhado diretamente à instrução, ocasião em que a conciliação prévia 

será permitida.

 CITE-SE o requerido nos termos do artigo 183 c/c 335 do CPC.

 Por sua vez, decorrido o prazo de contestação, independente de 

manifestação, vistas ao autor.

Por se tratar de Ação de Concessão de Auxílio Doença ou Concessão de 

Aposentadoria por Invalidez, verifico que a demanda exige realização de 

perícia médica.
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Assim, com fundamento nos princípios da celeridade, eficiência e 

economia processual, bem como nos termos do Ato Normativo 

1607-53.2015.2.00.000 do CNJ, designo a designo a perícia médica para o 

dia 01 de Março de 2019, às 14h50min a ser realizada nas dependências 

deste Fórum.

 Para tanto, nomeio como perito o Dr. João Leopoldo Baçan, FIXANDO a 

quantia de R$500,00 (quinhentos reais) a título de honorários periciais, nos 

termos da Resolução n.º 305/2014 do CJF.

O exame médico consistirá na averiguação da condição física da parte 

autora, de seu quadro de saúde e do histórico clínico da enfermidade 

segundo os exames, atestados e relatórios médicos por ela apresentados, 

com elaboração de laudo ao final, detalhando todas as impressões 

colhidas.

O Senhor perito deve ser advertido para responder com clareza e 

objetividade os quesitos formulados, devendo fornecer o laudo no prazo 

de 15 (quinze) dias, podendo pedir prorrogação desse lapso, se for 

essencialmente necessário, justificando por escrito essa situação, para 

apreciação judicial.

O autor deverá se apresentar para realização da perícia portando todos 

os seus exames e os quesitos do juízo.

Como quesitos do juízo o médico perito nomeado deve responder:

 1) Queixa que o(a) periciado(a) apresenta no ato da perícia.

2) Doença, lesão ou deficiência diagnosticada por ocasião da perícia (com 

CID).

3) Causa provável da(s) doença/moléstia(s)/incapacidade.

4) Doença/moléstia ou lesão decorrem do trabalho exercido? Justifique 

indicando o agente de risco ou agente nocivo causador.

5) A doença/moléstia ou lesão decorrem de acidente de trabalho? Em caso 

positivo, circunstanciar o fato, com data e local, bem como se reclamou 

assistência médica e/ou hospitalar.

6) Doença/moléstia ou lesão torna o(a) periciado(a) incapacitado(a) para o 

exercício do último trabalho ou atividade habitual? Justifique a resposta, 

descrevendo os elementos nos quais se baseou a conclusão.

7) Sendo positiva a resposta ao quesito anterior, a incapacidade do(a) 

periciado(a) é de natureza permanente ou temporária? Parcial ou total?

8) Data provável do início da(s) doença/lesão/moléstias(s) que 

acomete(m) o(a) periciado(a).

9) Data provável de início da incapacidade identificada. Justifique.

10) Incapacidade remonta à data de início da(s) doença/moléstia(s) ou 

decorre de progressão ou agravamento dessa patologia? Justifique.

11) É possível afirmar se havia incapacidade entre a data do indeferimento 

ou da cessação do benefício administrativo e a data da realização da 

perícia judicial? Se positivo, justificar apontando os elementos para esta 

conclusão.

12) Caso se conclua pela incapacidade parcial e permanente, é possível 

afirmar se o(a) periciado(a) está apto para o exercício de outra atividade 

profissional ou para a reabilitação? Qual atividade?

13) Sendo positiva a existência de incapacidade total e permanente, o(a) 

periciado(a) necessita de assistência permanente de outra pessoa para 

as atividades diárias? A partir de quando?

14) Qual ou quais são os exames clínicos, laudos ou elementos 

considerados para o presente ato médico pericial?

15) O(a) periciado(a) está realizando tratamento? Qual a previsão de 

duração do tratamento? Há previsão ou foi realizado tratamento cirúrgico? 

O tratamento é oferecido pelo SUS?

16) É possível estimar qual o tempo e o eventual tratamento necessários 

para que o(a) periciado(a) se recupere e tenha condições de voltar a 

exercer seu trabalho ou atividade habitual (data de cessação da 

incapacidade)?

17) Preste o perito demais esclarecimentos que entenda serem pertinentes 

para melhor elucidação da causa.

18) Pode o perito afirmar se existe qualquer indício ou sinais de 

dissimulação ou de exacerbação de sintomas? Responda apenas em caso 

afirmativo.

Apresentado o laudo, REQUISITE-SE pagamento junto ao Diretor do Foro 

da Seção Judiciária de Mato Grosso (anexando cópia da presente 

nomeação), conforme ANEXO I da Resolução n. 305/2014 do CJF.

 Acerca da recente decisão junto ao Plenário do STF, de que se exige 

prévio requerimento administrativo antes de o segurado recorrer à Justiça 

para concessão de benefício previdenciário, verifico que o autor(a) era 

beneficiário do INSS, uma vez que ocorreu a cessação do benefício.

Após, conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 166197 Nr: 6143-11.2018.811.0028

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcio da Costa Marques

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Marcos Gulardte

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jander Tadashi Babata - 

OAB:12003/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar para no prazo legal manifeste juntada de mandado e certidão de 

ref.13

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 127209 Nr: 3127-20.2016.811.0028

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aymoré Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudiney Vicente do Carmo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:206339/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar advogado da parte autora para no prazo legal junte a Guia e 

recolhimento referente a Diligência (confomre certidão de ref.53), uma vez 

que a juntada de ref.56 refere-se a custas judiciais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 165906 Nr: 6093-82.2018.811.0028

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): André Luiz Lemos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HERBERT REZENDE DA SILVA - 

OAB:16773

 Intimar advogado do acusado para no prazo legal apresentar defesa 

prévia.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 41306 Nr: 152-69.2009.811.0028

 AÇÃO: Medida Cautelar com pedido liminar (art. 796 e ss do CPC)

->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Espólio de Jaci Guimarães, Joana D'arc Camargo 

Guimarães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvano Macedo Galvão - 

OAB:4699

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19081-A/MT, Servio Tulio de Barcelos - 

OAB:44698/MG

 Intimar advogados da parte requerida que os autos encontram-se em 

cartório para manifestação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 108845 Nr: 1306-15.2015.811.0028

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CÂMARA MUNICIPAL DE POCONÉ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ RODRIGUES DA SILVA 

NETO - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ricardo Correa Marques - 

OAB:10622/MT

 Intimar parte requerida para no prazo legal apresentar as alegações finais
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 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 147114 Nr: 7582-91.2017.811.0028

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DENISE GERVASIO DE ALMEIDA , Dulce Gervasio da 

Silva Almeida, Max de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Hermes de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flavio Alexandre Martins Bertin 

- OAB:5925, HERNANDES TEIXEIRA DE SOUZA - OAB:15203, Marianne 

N Tunes de Oliveira Tremura - OAB:13645/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar advogados da juntada de petição de ref.36

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 118079 Nr: 508-20.2016.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eugenia da Silva Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Muncipal de Poconé

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO FERREIRA GARCIA - 

OAB:7313/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucas Guimarães Rodrigues 

Gouveia - OAB:16928/MT

 Intimar advogado da parte autora para no prazo legal manifestar sobre a 

juntada de ref.44

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 128761 Nr: 3661-61.2016.811.0028

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Durval Pontes, Josefa Apolonio Pontes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Johny Walter Ribeiro de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lourival Alves Soares - 

OAB:13468/MT, Mauricio Bueno Magalhães - OAB:7509/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO DE SOUZA SALLES 

JUNIOR - OAB:6716/MT, TADEU TREVISAN BUENO - OAB:6212/MT

 Intimar da juntada de ref.131

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 156258 Nr: 2741-19.2018.811.0028

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leopoldo Mário Nigro Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leandro Túrmina - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Karine Gomes Ribeiro - 

OAB:7263

 DEFIRO o pedido liminar constante no item 1 (hum) letra “a” da exordial, e 

DETERMINO que o Requerido se abstenha de praticar quaisquer atos que 

possam agravar a degradação ambiental ou ainda praticar novos danos 

ambientais, bem como inicie no prazo de 10(dez) dias projeto de 

licenciamento para operação da estrada aterro e do aterro construído na 

porção final da obra, ou demonstre que já o fez, sob pena de multa diária 

no valor de R$1.000,00 (hum mil reais).CITE-SE o Requerido em 

consonância com o art. 212, § 2º, do NCPC, para apresentar contestação, 

no prazo previsto no artigo 335 NCPC.Considerando tratar-se de ação civil 

pública, a qual versa sobre direito indisponível, não há que se falar em 

audiência de conciliação.Consigne-se nas intimações a advertência 

contida no art. 334 do CPC, em que presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos articulados pelo autor (NCPC art. 344).CITE-SE. 

INTIME-SE.CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 97977 Nr: 1106-42.2014.811.0028

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilce Mary Leite, Municipio de Poconé -MT, 

Juliana Darque de Arruda Dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniele Crema da Rocha - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN FRANCO SCORPIONI - 

OAB:12935, Alvaro Alexander de Oliveira - OAB:16.611/MT, Lucas 

Guimarães Rodrigues Gouveia - OAB:16928/MT

 Certifico que, nesta data, procedi ao encaminhamento do expediente retro 

(ref. 85) ao DJE para intimação das requeridas.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 85851 Nr: 554-14.2013.811.0028

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eduardo Torres e Cia Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Horácio Rondon de Moraes, Vandir 

Garcia, Ailton Alves de Lara

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Vicente Leon - 

OAB:2249/MT, TADEU MUCIO GALVÃO MARQUES VALLIM - 

OAB:4717

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Waldevino Ferreira 

Casseano de Souza - OAB:5733/MT, WALDIR ROQUE PIAZZI DA 

SILVA - OAB:10767

 Certifico que a petição de ref.118 foi trasladada para os autos código 

106037

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 18371 Nr: 736-73.2008.811.0028

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jacildo Francisco do Amaral

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Lauremberg Eubank de 

Arruda - OAB:4.493-MT

 Intimar advogado do acusado Dr. Luis Lauremberg Eubank de Arruda para 

no prazo legal manifestar sobre a decisão de fls.582.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010329-43.2015.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSUANA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT0009150A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

 

DESPACHO VISTOS, O processo encontra-se em fase de cumprimento de 

sentença. Procedam as alterações necessárias. Intime-se o executado, 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, quite o débito integralmente, sob 

pena de aplicação da multa do art. 523 do CPC/2015, além da penhora de 

tantos bens quantos bastem para a satisfação do débito. Não efetuado o 

pagamento, ao cálculo do valor da multa. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014381-14.2017.8.11.0028
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Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA PEREIRA COIMBRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE CAMPOS LEITE OAB - MT0021005A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCARD (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: CONCILIAÇÃO Data: 11/02/2019 Hora: 13:10

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014407-12.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MIGUEL MARCONDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: CONCILIAÇÃO Data: 11/02/2019 Hora: 13:20

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013885-82.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ELOIRDES MARIANA DA ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: CONCILIAÇÃO Data: 11/02/2019 Hora: 13:30

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018654-70.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

SALABERGO CORREA ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Franciely Arruda da Silveira OAB - MT20830/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de ENERGISA S/A. A parte requerente, devidamente 

intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à audiência de 

conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, sua falta de 

interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida compareceu a 

audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente processo sem 

julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, 

despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Comarca de Porto Alegre do Norte

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000341-19.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS DA CRUZ ANDRADE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VALTER DA SILVA COSTA OAB - GO2516 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLODOALDO OLIVEIRA GONCALO (RÉU)

 

INTIMAÇÃO Nos termos da Legislação vigente e do provimento nº. 

56/2007, impulsiono os autos para, intimar a parte autora, por meio de 

seus advogados, para providenciar o pagamento da diligência da oficial(a) 

de Justiça, no valor de R$ 267,60 (duzentos e sessenta e sete reais e 

sessenta centavos), para cumprimento do mandado, a ser expedido nos 

autos, sendo R$ 3,55 (três reais e cinqüenta e cinco centavos), o km 

percorrido, conforme portaria 16/2010, e provimento 04/2015, devendo o 

referido valor ser pago mediante Guia a ser emetida pelo site do Tribunal 

de Justiça deste Estado de Mato Grosso, na Central de Pagamento de 

Diligências - CPD, regulamentada pelo Provimento 07/2017/CGJ, devendo 

ser enviado recibo de depósito através do fone/fax (66) 3569-1216 ou 

através de petição, CNPJ do Fórum nº 04.056.801/0001-20.

Intimação Classe: CNJ-103 IMISSÃO NA POSSE

Processo Número: 1001386-58.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

LIDIO LIMEIRA BRITO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JABES FONSECA BRITO OAB - GO22652 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENIO DE MORAES (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1001386-58.2018.8.11.0059. 

AUTOR(A): LIDIO LIMEIRA BRITO RÉU: ENIO DE MORAES Trata-se de ação 

de imissão de posse, com pedido de tutela de urgência, proposta por LIDIO 

LIMEIRA BRITO em face de ENIO MORAES, ambos qualificados nos autos. 

Alega o autor, em síntese, que há aproximadamente 20 anos é proprietário 

do imóvel rural, descrito na matrícula 17.330, registrado no Cartório de 

Registro de Imóveis de Porto Alegre do Norte/MT, com localização no 

município de Canabrava do Norte/MT. Afirma que, a fim regularizar o 

mencionado imóvel, providenciou a confecção dos documentos legais, 

juntamente com profissional específico. Ocorre que, dias após, segundo o 

autor, houve a informação de que os marcos realizados na propriedade 

foram retirados pelo requerido, sob a alegação de que a propriedade lhe 

pertencia, bem como proferiu ameaças, se acaso voltasse a ingressar no 

referido imóvel. Assim, requereu, liminarmente, a imissão de posse do 

mencionado imóvel, com a expedição do competente mandado. É o 

relatório. Decido. Com efeito, conquanto tenha o requerente individualizado 

o imóvel, acostando aos autos documentos que comprovam o domínio 

através da certidão de matrícula de fls. 27/28, não se pode aferir, de 

plano, se a posse exercida pelo requerido é injusta, havendo somente 

alegações acerca da suposta ocupação, o que recomenda a prévia 

instauração do contraditório. Considerando o exposto, nos termos do art. 

300, §2º do NCPC, designo audiência de justificação prévia para o dia 22 

de janeiro de 2019, às 13h30 (horário oficial do Estado do Mato Grosso), 

devendo o autor providenciar o comparecimento das testemunhas, no 

máximo 3(três), independentemente de intimação. Nos termos do artigo 

562 do NCPC, cite-se o requerido, devendo o mesmo ser intimado para 

comparecer na audiência, ocasião em que poderá intervir, desde que por 

intermédio de advogado. O prazo para contestar, de 15(quinze) dias, 

contar-se-á a partir da intimação da decisão que deferir ou não a medida 

liminar (art. 564, parágrafo único do NCPC). Por fim, defiro os benefícios 

da Assistência Judiciária Gratuita, nos termos do art. 98 e seguintes do 

Novo Código de Processo Civil, ressaltada a possibilidade de revogação. 

Intimem-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000760-39.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

INACIO GELINSKI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO CASTILHO DE MORAES OAB - MS7247 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO DO POSTO (RÉU)

DR IVALDO - MÉDICO (RÉU)

OSMAR DE TAL - POLICIAL APOSENTADO (RÉU)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS
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ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 1000760-39.2018.8.11.0059. 

AUTOR(A): INACIO GELINSKI RÉU: RODRIGO DO POSTO, DR IVALDO - 

MÉDICO, OSMAR DE TAL - POLICIAL APOSENTADO Mantenham-se os 

autos conclusos para análise do pedido liminar.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000473-76.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

maria da piedade pereira de souza (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JODACY GASPAR DANTAS OAB - MT0010993A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 1000473-76.2018.8.11.0059. 

REQUERENTE: MARIA DA PIEDADE PEREIRA DE SOUZA REQUERIDO: 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Mantenham-se os autos 

conclusos para prolação da sentença.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000807-13.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

EURIPEDES REGO DE PAULA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO RICARDO GOMES PIMENTA OAB - MT0020613S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 1000807-13.2018.8.11.0059. 

AUTOR(A): EURIPEDES REGO DE PAULA RÉU: INSS-INSTITUTO NACIONAL 

DE SEGURO SOCIAL Mantenham-se os autos conclusos para prolação da 

sentença.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000832-26.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO BOSCO CORDEIRO FARIAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MONICA LARISSE ALVES ARAUJO OAB - MT0014130A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 1000832-26.2018.8.11.0059. 

AUTOR(A): ANTONIO BOSCO CORDEIRO FARIAS RÉU: INSTITUTO 

NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS Mantenham-se os autos 

conclusos para prolação da sentença.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 85019 Nr: 6131-35.2017.811.0059

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSINA DA SILVA BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUBENS ALVES DO 

NASCIMENTO JUNIOR - OAB: 22141-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 A parte autora apresentou cumprimento de sentença (ref.42), 

oportunidade em que juntou o cálculo dos valores devidos.

Mesmo devidamente intimado, o INSS não apresentou impugnação (ref.57).

 Desse modo, HOMOLOGO o cálculo juntado de ref.42 e determino a 

expedição do competente RPV.

 Com a vinda do pagamento, proceda-se à conclusão dos autos para 

extinção do feito e expedição de alvará para liquidação.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 68437 Nr: 2625-85.2016.811.0059

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivoni Pereira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TARCISIO JORGE SILVA 

ALMEIDA - OAB:MT 22127-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Compulsados os autos, extrai-se que houve o pagamento, tão somente, 

da verba sucumbencial (ref.92), por conseguinte, defiro o pedido de ref. 

95 e procedo ao levantamento da referida verba em favor do causídico da 

parte autora, conforme alvará em anexo.

Outrossim, aguarde-se o pagamento da verba principal.

Após, proceda-se à vinculação e tornem os autos à conclusão para 

extinção do feito e expedição de alvará para liquidação.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 90159 Nr: 9384-31.2017.811.0059

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVESTRE JORNOOKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NALVA ALVES DE SOUZA - 

OAB:15540/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Trata-se de cumprimento de sentença de demanda previdenciária em que 

foi expedido o RPV e houve a informação de pagamento do valor devido.

 É o necessário. Fundamento. Decido.

 Considerando o adimplemento da obrigação imposta por meio de 

sentença, nos termos do art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, 

extingo o processo.

 Alvarás eletrônicos devidamente expedidos, conforme comprovante em 

anexo.

 Sem custas e honorários.

 Com o trânsito em julgado, arquive-se.

 P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 86604 Nr: 7187-06.2017.811.0059

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Itaucard S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilmar Nogueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22.131/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ROBERTO RIBEIRO 

FILHO - OAB:MT 22160B

 Considerando a INÉRCIA do patrono constituído pelo banco autor, 

consoante se observa pelos últimos andamentos do feito, determino a 

intimação PESSOAL do banco requerente para, no prazo IMPRETERÍVEL 

DE 05 DIAS, fornecer dados bancários corretos para realização da 

transferência online dos valores depositados em juízo, como também 

proceder à devolução do Certificado de Registro e Licenciamento do 

Veículo apreendido.

Transcorrido o prazo supra, tornem conclusos para providências.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 15382 Nr: 1887-44.2009.811.0059

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EAdS, TAdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ronia Maria Barros Milhomem 

- OAB:8242, TIAGO DA SILVA MACHADO - OAB:17908/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Chagas Corrêa da 

Silva - OAB:8184-A, Rhandell Bedim Louzada - OAB:9266 - MT

 DECISÃO

Recebo o cumprimento de sentença e determino a intimação do executado 

para pagamento do valor devido, no prazo de 15 dias (NCPC, art. 523 

“caput”).

 Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo acima, o débito será 

acrescido de multa de dez por cento (NCPC, art. 523, § 1º c/c art. 55 da 

Lei n. 9.099/95). Efetuado o pagamento parcial, a multa incidirá sobre o 

restante (NCPC, art. 523, § 2º).

 Por fim, nos termos do enunciado 97 do FONAJE ("A multa prevista no art. 

523, § 1º, do CPC/2015 aplica-se aos Juizados Especiais Cíveis, ainda que 

o valor desta, somado ao da execução, ultrapasse o limite de alçada; a 

segunda parte do referido dispositivo não é aplicável, sendo, portanto, 

indevidos honorários advocatícios de dez por cento"), deixa-se de fixar 

honorários advocatícios.

 Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, retornem 

conclusos para análise do derradeiro pedido.

Intimem-se. Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000341-19.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS DA CRUZ ANDRADE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VALTER DA SILVA COSTA OAB - GO2516 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLODOALDO OLIVEIRA GONCALO (RÉU)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000341-19.2018.8.11.0059. 

AUTOR(A): DOUGLAS DA CRUZ ANDRADE RÉU: CLODOALDO OLIVEIRA 

GONCALO Nos termos do artigo 300, §2º, do NPC, designo audiência de 

justificação prévia para o dia 22 de janeiro de 2019, às 14h30min (horário 

oficial do Estado de Mato Grosso), devendo o autor providenciar o 

comparecimento das testemunhas, no máximo 3(três), independentemente 

de intimação. Cite-se o requerido, devendo o mesmo ser intimado para 

comparecer na audiência, ocasião em que poderá intervir, desde que por 

intermédio de advogado. O prazo para contestar, de 15(quinze) dias, 

contar-se-á a partir da intimação da decisão que deferir ou não a medida 

liminar (art. 564, parágrafo único do NCPC). Intimem-se. Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001419-48.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

WELDES JUNIOR ALVES CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 

1001419-48.2018.8.11.0059. REQUERENTE: WELDES JUNIOR ALVES 

CARDOSO REQUERIDO: VIVO S.A. Recebo a inicial e designo audiência de 

conciliação para o dia 11 de fevereiro de 2019, às 14h00min(horário oficial 

do Estado de Mato Grosso). Caso não haja acordo, as requeridas têm o 

prazo de 5 (cinco) dias, a contar da audiência, para apresentarem 

contestação, sob pena julgamento do feito no estado em que se encontra 

(Enunciado n. 11 da Súmula da Turma Recursal Única do Estado de Mato 

Grosso e Enunciado n. 5 do Encontro de Juízes dos Juizados Especiais do 

Estado de Mato Grosso). O prazo para impugnar é de 5 (cinco) dias, a 

partir do término do prazo para apresentação da defesa. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010055-59.2010.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

DARCIONI DA SILVA GASPARETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELIO OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT0012797S-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-A (ADVOGADO(A))

ANDRE BINOTTO DE OLIVEIRA OAB - SP0277014A (ADVOGADO(A))

GUSTAVO AMATO PISSINI OAB - MT0013842S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 

8010055-59.2010.8.11.0059. REQUERENTE: DARCIONI DA SILVA 

GASPARETO REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S.A Inicialmente, 

compulsados os autos, extrai-se que razão assiste ao patrono do 

exequente, eis que consta nos autos procuração em que lhe foi outorgado 

poderes que, dentre outros, está o de receber e dar quitação. Outrossim, 

tendo em vista o teor das últimas petições encartadas no feito, determino 

ao Gestor Judiciário que diligencie o necessário para que seja vinculado 

aos autos, através do sistema Siscondj, toda e qualquer quantia em 

dinheiro concernente a estes autos, seja valores referentes a bloqueios 

judiciais feitos pelo Bacenjud ou através de pagamento de guias judiciais 

pelas partes. Com a vinculação, tornem os autos conclusos para 

deliberações. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 95077 Nr: 12238-95.2017.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRENI SILVA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOISES FERREIRA JUNIOR - 

OAB:46338

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Perscrutado os autos, verifica-se que foi realizada audiência de instrução 

em 02 de junho de 2018, entrementes, lamentavelmente, todos os 

depoimentos gravados naquele dia foram corrompidos, sendo, desse 

modo, necessária a redesignação da solenidade para o dia 15 de março 

de 2019, às 12h00min, horário oficial do Estado de Mato Grosso. Intime-se 

a parte autora por intermédio de seu advogado constituído.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 95078 Nr: 12239-80.2017.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRACI SILVA Montelo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOISES FERREIRA JUNIOR - 

OAB:46338

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Perscrutado os autos, verifica-se que foi realizada audiência de instrução 

em 02 de agosto de 2018, entrementes, lamentavelmente, todos os 

depoimentos gravados naquele dia foram corrompidos, sendo, desse 

modo, necessária a redesignação da solenidade para o dia 15 de março 
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de 2019, às 12h30min, horário oficial do Estado de Mato Grosso. Intime-se 

a parte autora por intermédio de seu advogado constituído.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 79814 Nr: 2904-37.2017.811.0059

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luis Antonio Peres

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dianatan Ferreira Jorge - 

OAB:18699/O, Jodacy Gaspar Dantas - OAB:10993/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA PARA 

IMPLANTAÇÃO IMEDIATA DE BENEFICIO PREVIDENCIÁRIO.

A parte autora, instada a se manifestar, aduziu ter sido cumprida 

integralmente a obrigação exequenda.

Desse modo, determino a imediata remessa dos autos ao arquivo, na 

condição de findo, mediante adoção das formalidades e anotações de 

praxe.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 89848 Nr: 9204-15.2017.811.0059

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agamenon Carvalho de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIANATAN FERREIRA JORGE - 

OAB:18699/MT, Jodacy Gaspar Dantas - OAB:10993/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista a concordância do exequente com o cálculo apresentado 

pela autarquia executada, acolho a planilha acostada ao feito junto à 

impugnação ao cumprimento de sentença, devendo o Sr. Gestor cumprir 

as disposições insertas no artigo 535, § 3o, do Código de Processo Civil.

Outrossim, havendo pedido nesse sentido, defiro, desde já, a expedição 

de Alvará de Levantamento, conforme autorizado pela Resolução nº. 

405-2016 do Conselho da Justiça Federal.

Igualmente, existindo ou sobrevindo pleito de destaque dos honorários 

contratuais, nos termos do artigo 22, §4º, da Lei nº. 8.906/1994 são 

exequíveis a qualquer momento e poderão ser pagos diretamente ao 

causídico da parte autora, mediante dedução da quantia devida a 

exequente, de maneira que autorizo, desde já, tal expediente.

Após o cumprimento da determinação supra, intime-se a exequente em 

prosseguimento e, nada sendo requerido no prazo de 15 (quinze) dias, 

volvam-me conclusos para extinção.

Porto Alegre do Norte/MT, 27 de novembro de 2018.

Marcos André da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 58330 Nr: 2379-26.2015.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdenisa Cardoso da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roger dos Santos Lopes - 

OAB:17379/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem ação para concessão de benefício previdenciário.

Ante o teor do acórdão proferido pela Superior Instância, intime-se a parte 

autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, se manifeste em 

prosseguimento.

Juntada a manifestação ou decorrido in albis o prazo supra, tornem os 

autos imediatamente conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 88677 Nr: 8510-46.2017.811.0059

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Daiane Silva Abreu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Verde Transportes Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tiago Ferreira de Morais - 

OAB:22588/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO GOMES DE 

ALMEIDA - OAB:5.985/MT

 Aqui se tem AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS 

proposta por Daiane Silva Abreu em desfavor do VERDE TRANSPORTES 

LTDA.

Analisando os autos, verifica-se que fora proferida sentença de parcial 

procedência, por meio da qual foi reconhecido o direito da parte autora à 

percepção do de R$5.000,00 a título de compensação por danos morais, 

mais honorários e custas.

 Ademais, ressai dos autos que, em 01/08/2018, as partes celebraram 

acordo (referência 37), sendo os comprovantes de pagamento acostados 

ao caderno processual (referência 38)

Não havendo qualquer vício, HOMOLOGO O ACORDO para surtir seus 

efeitos próprios em sede executiva.

Por isso, EXTINGO A EXECUÇÃO COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 934, III 

do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado, providencie-se o arquivamento dos autos na 

condição de findo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 64411 Nr: 1107-60.2016.811.0059

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Raimundo Alves de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Porto Alegre do Norte/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jabes Fonseca Brito - 

OAB:22652/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui sem tem ação reclamação trabalhista.

Defiro a produção de prova testemunhal, conforme requerido pelas 

reclamada, frisando que o rol deverá ser juntado aos autos em até quinze 

(15) dias antes da data da audiência, nos termos do art. 357, §4°, do CPC, 

indicando as que comparecerão independente de intimação e aquelas que 

exigirão a diligência intimatória.

Note-se que o Município deixou transcorrer in albis o prazo para 

especificar provas.

 Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 28 de fevereiro de 

2019, às 17h00min, horário oficial do Estado de Mato Grosso.

Intime-se a reclamante por DJE e a Procuradoria Municipal via remessa dos 

autos, salientando-se que esta possui o prazo em dobro para se 

manifestar.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Porto Alegre do Norte/MT, 03 de dezembro de 2019.

Marcos André da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 73945 Nr: 5206-73.2016.811.0059

 AÇÃO: Pedido de Medida de Proteção->Processo de 

Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, IRDCC, 

PIDCC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Este Juízo, Renata Cassia do Castro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REBECA SANTANA RÊGO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LIDIANE RODREIGUES CAÇÃO 

- OAB:41163/GO

 Compulsando o caderno processual verifica-se que foi designada 

audiência para o dia 07 de dezembro de 2018, entrementes, em análise ao 

calendário forense, constata-se que a data aprazada se trata de feriado 

municipal, restando suspenso o expediente nos termos da Portaria 

068/2018-DF.

Ante o exposto, redesigno o ato outrora agendado para o dia 15 de março 

de 2019, às 14h00min, horário oficial do Estado de Mato Grosso.

Cumpra-se, nos termos da decisão anterior (referência 100), 

expedindo-se o necessário.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 73608 Nr: 5087-15.2016.811.0059

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Deusimar Pereira Wanderley

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO LOUREDO DA SILVA - 

OAB:14326

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista a concordância do executado com o cálculo apresentado 

pela exequente, acolho a planilha acostada ao feito junto ao pedido de 

cumprimento de sentença, devendo o Sr. Gestor cumprir as disposições 

insertas no artigo 535, § 3o, do Código de Processo Civil.

Outrossim, havendo pedido nesse sentido, defiro, desde já, a expedição 

de Alvará de Levantamento, conforme autorizado pela Resolução nº. 

405-2016 do Conselho da Justiça Federal.

Igualmente, existindo ou sobrevindo pleito de destaque dos honorários 

contratuais, nos termos do artigo 22, §4º, da Lei nº. 8.906/1994 são 

exequíveis a qualquer momento e poderão ser pagos diretamente ao 

causídico da parte autora, mediante dedução da quantia devida a 

exequente, de maneira que autorizo, desde já, tal expediente.

Após o cumprimento da determinação supra, intime-se a exequente em 

prosseguimento e, nada sendo requerido no prazo de 15 (quinze) dias, 

volvam-me conclusos para extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 87199 Nr: 7605-41.2017.811.0059

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

Civil->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neuza Rodrigues dos Santos Batistela

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Este Juízo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valter da Silva Costa - 

OAB:9704-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em tempo, diante a necessidade de readequação da pauta de audiências 

desta Vara, redesigno o ato outrora agendado para o dia 01 de março de 

2019, às 14h00min, nos termos da decisão contida na referência 31.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Porto Alegre do Norte/MT, 06 de dezembro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 63472 Nr: 775-93.2016.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zenom Marinho Coelho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLAVIO RODRIGUES CORREIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Ricardo Gomes Pimenta 

- OAB:20.613-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Este Juízo sentenciou o feito julgando improcedentes os pedidos 

formulados na inicial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil.

Em sede de apelação restou provido o apelo da parte .

Desta feita, fixo prazo de 15 (quinze) dias úteis para que as partes 

especifiquem eventuais provas que pretendam produzir, justificando a 

pertinência delas.

No caso de restar a pretensão para produção de prova técnica, poderão 

as partes formular quesitos e indicar assistente técnico, sob o risco de 

preclusão. No caso de restar pretensão de prova testemunhal, deverão as 

partes observar os termos dos artigos 455 e seguintes do Código de 

Processo Civil.

Registro que, pelo fato de o réu ser revel, sua intimação deve se dar 

apenas pela publicação desta decisão no Dje, mesmo que não conste 

advogado que o represente.

Porto Alegre do Norte (MT), 06 de dezembro de 2018.

Marcos André da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 60563 Nr: 3572-76.2015.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pedro Batista da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Antunes, vulgo "Chico da Londrina"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Weiner Cruzeiro Assis 

Vilela - OAB:18.969/GO

 Em tempo, diante a necessidade de readequação da pauta de audiências 

desta Vara, redesigno o ato outrora agendado para o dia 01 de março de 

2019, às 12h00min, nos termos da decisão contida na referência 81..

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Porto Alegre do Norte/MT, 06 de dezembro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 18950 Nr: 2773-09.2010.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vanderlei Dias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandro Del Nero Martins 

de Araújo - OAB:233292/SP, Luis Henrique Lopes - OAB:28134/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos 2773-09.2010.811.0059 (código 1859)

Sobrevindo sentença nos autos, foram apresentados recursos de 

apelação por ambas as partes.

Foi apresentada ainda nos autos informação de que o autor teria falecido, 

pedindo-se que fosse habilitada herdeira pessoa na condição de 

companheira.

Deve ser dito que o reconhecimento da condição de companheira, para 

efeitos de sucessão hereditária, apenas pode ser decidido em 

procedimento próprio, mas em razão de o novo Código de Processo Civil 

ter atribuído apenas a tribunais a função de recebimento de recurso, deixo 

de examinar a questão sob a perspectiva dos efeitos do pedido de 

habilitação para fins de repercussão no direito de apelar.

Fixo prazo de até 15 dias para que parte autora manifeste-se quanto ao 

recurso de apelação apresentado pelo réu.

Após, encaminhem-se os autos ao réu para manifestação quanto ao 

recurso de apelação da parte autora.

Posteriormente, remetam-se os autos à Instância Superior, externando 

nossas homenagens.

Porto Alegre do Norte, 06 de dezembro de 2018.

Marcos André da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 78518 Nr: 2023-60.2017.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRUNO FERREIRA BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO RICARDO GOMES 

PIMENTA - OAB:43120

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Chagas Corrêa da 

Silva - OAB:8184-A

 .Após, a parte autora apresentou impugnação.Por conseguinte, foi 

oportunizado às partes manifestarem-se quanto às provas pretendidas 

para deslinde do feito, tendo o requerente pugnado pela realização de 

audiência de instrução e julgamento para oitiva de testemunhas. Por sua 

vez, o requerido pediu a oitiva do Ministério Público e o depoimento 

pessoal do autor.DECIDO.Indefiro a remessa dos autos ao Ministério 

Público porque o autor conta, hoje, com 22 anos de idade.No que tange à 
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preliminar de ilegitimidade ativa, pelo fato de ter sido alegada com 

fundamento no hipótese de que o autor não seria o único herdeiro do 

morto, verifica-se que ela se confunde com o mérito e com ele será 

apreciada. Observe-se, nesse ponto, que, inclusive, o próprio réu pediu 

provas a serem produzidas em audiência com a finalidade de demonstrar 

que o autor não seria o único herdeiro.Assim, designo audiência de 

intrução e julgamento para o dia 21 de março de 2019, às 14h30 de 

Cuiabá.Defiro o depoimento pessoal do autor, devendo ele ser intimado, 

por mandado, de que deverá com parecer à audiência e nela prestar 

depoimento sobre os fatos da causa e ser advertido de que, caso não 

compareça injustificadamente ou, comparecendo, negar-se a depor 

quanto a algum fato, poderá ser aplicada a pena de confesso.Registro 

ainda que a produção da prova testemunhal será produzida nos termos 

dos artigos 455 e seguintes do Código de Processo Civil, sob o risco de 

preclusão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 41151 Nr: 882-79.2012.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Charles Mamede de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem ação de execução de título extrajudicial proposta por BANCO 

BRADESCO S/A, em desfavor de CHARLES MAMEDE DE CARVALHO.

Compulsando o caderno processual, nota-se que restaram esgotados 

todos os meios necessários para a localização de bens passíveis de 

penhora.

Na sequência, este Juízo oportunizou a manifestação do exequente, o 

qual requereu a suspensão da presente ação.

Dessa forma, com fulcro no aludido dispositivo artigo 921, §1º, suspendo 

a execução pelo prazo de 01 (um) ano, consignando que a prescrição 

também ficará suspensa pelo referido prazo.

Aguarde-se em arquivo.

Intime-se o exequente.

Com a intimação desta decisão, a parte exequente também ficará ciente de 

que, independentemente de desarquivamento dos autos e de nova 

intimação, decorrido o prazo de 01 (um) ano, iniciará o prazo de 

prescrição intercorrente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 49133 Nr: 4843-91.2013.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernando Helder Bezerra Pinheiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paula Galera Mari - 

OAB:3.056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem ação de execução de título extrajudicial proposta por BANCO 

BRADESCO S/A, em desfavor de FERNANDO HELDER BEZERRA 

PINHEIRO.

Compulsando o caderno processual, nota-se que restaram esgotados 

todos os meios necessários para a localização de bens passíveis de 

penhora.

Na sequência, este Juízo oportunizou a manifestação do exequente, o 

qual requereu a suspensão da presente ação.

Dessa forma, com fulcro no aludido dispositivo artigo 921, §1º, suspendo 

a execução pelo prazo de 01 (um) ano, consignando que a prescrição 

também ficará suspensa pelo referido prazo.

Aguarde-se em arquivo.

Intime-se o exequente.

Com a intimação desta decisão, a parte exequente também ficará ciente de 

que, independentemente de desarquivamento dos autos e de nova 

intimação, decorrido o prazo de 01 (um) ano, iniciará o prazo de 

prescrição intercorrente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 52951 Nr: 2507-80.2014.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wild Johnne Silva, Wild Johnne Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Mari - 

OAB:15803- MT, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem ação de execução de título extrajudicial proposta por BANCO 

BRADESCO S/A, em desfavor de WILD JOHNE SILVA.

Compulsando o caderno processual, nota-se que restaram esgotados 

todos os meios necessários para a localização de bens passíveis de 

penhora.

Na sequência, este Juízo oportunizou a manifestação do exequente, o 

qual requereu a suspensão da presente ação.

Dessa forma, com fulcro no aludido dispositivo artigo 921, §1º, suspendo 

a execução pelo prazo de 01 (um) ano, consignando que a prescrição 

também ficará suspensa pelo referido prazo.

Aguarde-se em arquivo.

Intime-se o exequente.

Com a intimação desta decisão, a parte exequente também ficará ciente de 

que, independentemente de desarquivamento dos autos e de nova 

intimação, decorrido o prazo de 01 (um) ano, iniciará o prazo de 

prescrição intercorrente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 81299 Nr: 3759-16.2017.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilson Gomes dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS XAVIER 

FILHO - OAB:14543

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DISPOSITIVOAnte tudo o que foi dito nesta Sentença, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO CONTIDO NA INICIAL, para reconhecer o direito 

da autora ao benefício AUXÍLIO DOENÇA ATÉ O DIA DA CITAÇÃO, MAS 

CONVERTER O BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO EM APOSENTADORIA POR 

IVALIDEZ A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO.Anoto que o alusivo benefício 

deverá ser pago até que seja constatada eventual recuperação da 

capacidade para o trabalho, art.46 da Lei n.º 8.213/91.Determino à parte ré 

que promova a implantação do benefício previdenciário no prazo de 30 

(trinta) dias a contar da data da intimação desta sentença, observando-se 

que o pagamento de eventuais parcelas atrasadas poderão ser 

executadas após o trânsito em julgado.Em relação aos juros moratórios, 

nas ações relativas a benefícios previdenciários, são eles devidos a partir 

da citação, à razão de 1% ao mês até a entrada em vigor da Lei n. 

11.960/2009, após o que incidem os juros aplicados à caderneta de 

poupança. (Súmula 204 da Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça; 

STJ, EDcl no AgRg no Ag 1247178/MG, Sexta Turma, Rel. Ministro 

ROGERIO SCHIETTI CRUZ, j. 15/12/2015, DJe 02/02/2016).Em se tratando 

de benefícios previdenciários concedidos em Juízo, a correção monetária 

deve incide desde o vencimento de cada parcela, segundo os índices 

previstos na Lei 6.899/81 e legislação posterior, ainda que anteriores ao 

ajuizamento da ação, OBSERVANDO-SE O ÍNDICE IPCA-15.ISENTO a 

Autarquia Federal do pagamento das custas processuais, salvo quanto 

aos valores comprovadamente despendidos pela parte autora, nos termos 

do inciso I do art. 3º da Lei Estadual 7.603, de 27 de dezembro de 

2001.Condeno o réu a pagar ao advogado do autor honorários 

advocatícios no montante equivalente a 10% (dez por cento) da 

condenação, a ser apurada em liquidação, observando-se os termos da 

Súmula nº. 111 do STJ.Condeno a parte ré a pagar à parte autora o 

montante equivalente a despesas que tenha antecipado e que venham a 

ser devidamente comprovadas e submetidas a posterior liquidação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 57756 Nr: 1966-13.2015.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Jose Mendonça

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Telefonica Brasil S.A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tiago Ferreira de Morais - 

OAB:22588/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA BARBARA DE 

OLIVEIRA SODRE - OAB:13333

 Aqui se tem ação de título executivo extrajudicial. Prolatada sentença, foi 

julgada procedente a demanda para CONDENAR a ré ao pagamento R$ 

10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, confirmando a liminar 

concedida.

 Após, a parte Requerida apresentou tempestivamente Recurso de 

Apelação.

Desta feita, determino que se intime a parte Autora, para, querendo, 

apresentar contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, conforme 

estabelecido no artigo 1.010, §1º do Código de Processo Civil.

Assinalo, por oportuno, que decorrendo sem manifestação o prazo supra, 

a Secretaria deverá expedir o necessário para remessa dos autos à 

Superior Instância, para análise dos recursos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 63442 Nr: 760-27.2016.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Charles Saedt

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGÊNCIA DE VIAGENS FRANQUEADA: HM 

VIAGENS E TURISMO LTDA, MASTER FRANQUEADA, BRITISH 

AIR.WAYS(O U/U), Empresa de Turismo CVC Brasil Operadora e Agencia 

de Viagens S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renata Guimarães Naves 

Carneiro - OAB:16975-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Henrique dos 

Santos Viseu - OAB:117.417 - SP, PAULO VINICIO PORTO DE AQUINO 

- OAB:14.250-A

 Considerando que foi informado o óbito do autor com a apresentação da 

certidão de óbito e pleiteada a habilitação de herdeiros, cite-se o requerido 

para pronunciar-se no prazo de 5 (cinco) dias úteis, tal como preceitua o 

artigo 690, do Código de Processo Civil.

Após, tornem os autos conclusos.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 107023 Nr: 6583-11.2018.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucas Alves de Souza Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NIVALDO PEREIRA DA SILVA - 

OAB:17795/O

 INTIMO a defesa do réu LUCAS ALVES DE SOUZA SILVA, por intermédio 

de seu advogado, Dr. Nivaldo Pereira da Silva - OAB/MT nº 17795 para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se quanto ao aditamento da denúncia 

oferecida pelo Ministério Público, consoante manifestação ministerial 

constante do Termo de Audiência de Instrução realizada em 26/11/2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 101625 Nr: 3406-39.2018.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alcione Vieira Brito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Deusiano Ferreira dos 

Santos - OAB:MT6883-A

 Com a juntada da mídia da audiência de ref. 135 dos autos código 96170 e 

das cartas precatórias das testemunhas de defesa arrolados pelo 

acusado Alcione, bem como levando em conta que o réu encontra-se em 

lugar incerto e não sabido, ou seja, foragido, o que impossibilidade a 

realização do seu interrogatório, DECLARO encerrada a instrução criminal.

Registro que "o interrogatório é o ato processual por meio do qual o réu 

tem a faculdade de expor a sua versão dos fatos narrados na exordial 

acusatória, nos termos do art. 185 e seguintes do Código de Processo 

Penal. Todavia, não há que se falar em violação do contraditório e da 

ampla defesa, pela não realização do referido ato processual, se o próprio 

investigado - ciente da acusação - empreendeu fuga do distrito da culpa, 

estava foragido por ocasião do interrogatório (...)." (STJ, AgRg no HC 

428.036/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, 

julgado em 18/09/2018, DJe 25/09/2018).

Assim, abra-se vista aos sujeitos processuais para apresentação de 

alegações finais no prazo legal.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 96170 Nr: 434-96.2018.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleydson da Silva Ramos, Joao Vitor Araujo 

Conti, Clinton Cabalheiro Neto, Jhonatan Custódio Ferreira da Silva, 

alcunha "Corcel", Kalytta Lorrayne Batista

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Angela Vitor Nobres - 

OAB:24164, Defensoria Publica do Estado de Mato Grosso - OAB:, 

Mário Sérgio dos Santos Ferreira Junior - OAB:OAB/MT 12.622, 

Palmestron Francisco Cabral - OAB:5809/GO, TALITA SANTANA 

COSTA - OAB:19324/B, TARCISIO JORGE SILVA ALMEIDA - OAB:MT 

22127-A, WILLIAN ALVES LEÃO - OAB:24037

 Em relação ao acusado Alcione, tendo em vista o seu desmembramento, o 

qual originou os autos do código 101625, desentranham-se as cartas 

precatórias referentes as oitivas das testemunhas arroladas pelo réu (ref. 

228 e 231), bem como proceda-se nova gravação do CD da audiência de 

ref. 135 e juntada no processo código 101625.

Considerando que os réus Kallytta Lorrayne, Jhonatan Custódio, João 

Vitor e Cleydson apresentaram recurso de apelação e suas razões, 

abra-se vista ao MPE para, no prazo legal, oferecer as contrarrazões.

Apresentada as contrarrazões, remetam-se os autos ao E. Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso.

Por fim, defiro o pedido do acusado Clinton, elaborado à ref. 235.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 105248 Nr: 5620-03.2018.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Daniel Barreira da Silva, vulgo "Coco", 

Eurípedes Borges da Cunha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tiago Ferreira de Morais - 

OAB:22588/O, Wueiner Cruzeiro Assis Vilela - OAB:18969/GO

 Intime-se a defesa do réu JOSÉ DANIEL BARREIRA DA SILVA, por 

intermédio de seu advogado, Dr. Wueiner Cruzeiro Assis Vilela - OAB/GO 

nº 18969 para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar as alegações 

finais defensivas.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 103695 Nr: 4690-82.2018.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rogerio Dias Araujo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALTER DA SILVA COSTA - 

OAB:9704/A

 Verifica-se, ainda, que permanecem inalteradas as razões que ensejaram 

a decretação da prisão preventiva do réu, na medida em que a defesa não 

acostou aos autos nenhum fato novo apto a ensejar a revogação da 

segregação cautelar, sendo que a manutenção do cárcere continua 
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imprescindível para salvaguardar a garantia da ordem pública e da 

instrução processual.

 No tocante ao excesso de prazo para formação da culpa, vislumbra-se 

que o acusado está preso há aproximadamente 180 (cento e oitenta) dias, 

ou seja, prazo razoável, além do que a delonga processual se justifica 

pela complexidade do caso, aditamento da denúncia e testemunhas a 

serem ouvidas mediante carta precatória, sendo que, para conclusão da 

instrução criminal, está aguardando a audiência de instrução na Comarca 

de Cáceres-MT, objetivando a oitiva de Suzana Fatima Santos Oliveira e 

Katelin Oliveira Pires, a ser realizada no dia 11.12.2018, o que indica que a 

conclusão da instrução se aproxima.

 ANTE O EXPOSTO, adotando o parecer ministerial, INDEFIRO o pedido de 

revogação da prisão preventiva do acusado ROGÉRIO DIAS ARAÚJO.

Com o retorno da carta precatória devidamente cumprida, declaro 

encerrada a instrução criminal e determino a abertura de vista aos sujeitos 

processuais para, no prazo de 05 dias, sucessivamente, apresentarem 

alegações finais.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 109896 Nr: 8048-55.2018.811.0059

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adi Andrew Alves Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Noely Paciente Luz - 

OAB:3972-MT

 Para readequar a pauta, redesigno a audiência retro para o dia 28 de 

janeiro de 2019, às 13h30min (horário oficial de MT).

Comunique-se ao Juízo deprecante.

 Ciência ao MPE e a Defesa.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 91013 Nr: 9831-19.2017.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): James Soares Cavalcante

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TALITA SANTANA COSTA - 

OAB:19324/B, TARCÍSIO BONFIM RIBEIRO - OAB:19338/A - MT

 Aqui se tem ação penal em que foi atribuída a James Soares Cavalcante a 

prática da conduta tipificada no artigo 157, §2º, incisos I, II e V, do Código 

Penal.(...) Diante disso, o acusado já mostrou estar inclinado a furtar-se à 

aplicação da lei penal, devendo, desse modo, ser mantida sua segregação 

cautelar.Em razão disso, e de tudo que nos autos consta, não há o que se 

falar em constrangimento ilegal, por excesso de prazo, motivo pelo qual, 

não restando configurado o excesso de prazo, INDEFIRO o pedido, 

mantendo a decisão que decretou a prisão preventiva do acusado JAMES 

SOARES CAVALCANTE.Por fim, aguarde-se a realização da audiência 

outrora agendada.Ciência ao Ministério Público e à Defesa.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 59098 Nr: 2806-23.2015.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VVdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valter da Silva Costa - 

OAB:9704-A MT

 INTIMO a defesa do réu VALTEIR VIEIRA DA SILVA, por intermédio de seu 

advogado, Dr. Valter da Silva Costa - OAB/MT nº 9704-A para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, apresentar as alegações finais defensivas.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 79394 Nr: 2654-04.2017.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Felipe Ribeiro Dias Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Keytiane Severina de Freitas 

Ferreira - OAB:12481/B MT, MARIO SERGIO DOS SANTOS FERREIRA 

JUNIOR - OAB:12622/O

 INTIMO a defesa do réu FELIPE RIBEIRO DIAS NETO, por intermédio de 

seus advogados, Dr. Mário Sérgio dos Santos Ferreira Júnior - OAB/MT nº 

12622 e Keytiane Severina de Freitas Ferreira - OAB/MT nº 12482-B para, 

no prazo de 05 (cinco)dias, apresentar as alegações finais defensivas.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 105248 Nr: 5620-03.2018.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Daniel Barreira da Silva, vulgo "Coco", 

Eurípedes Borges da Cunha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tiago Ferreira de Morais - 

OAB:22588/O, Wueiner Cruzeiro Assis Vilela - OAB:18969/GO

 INTIMO a defesa do réu JOSÉ DANIEL BARREIRA DA SILVA, vulgo 

"Côco", por intermédio de seu advogado, Dr. Wueiner Cruzeiro Assis Vilela 

- OAB/GO nº 18969 para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar as 

alegações finais defensivas.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 79394 Nr: 2654-04.2017.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Felipe Ribeiro Dias Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Keytiane Severina de Freitas 

Ferreira - OAB:12481/B MT, MARIO SERGIO DOS SANTOS FERREIRA 

JUNIOR - OAB:12622/O

 Recebo a denúncia por vislumbrar a satisfação dos requisitos previstos 

no artigo 41 do Código de Processo Penal.

 Cite-se o acusado para responder à acusação, por escrito, no prazo de 

10 (dez) dias, devendo constar do mandado que poderá arguir 

preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer 

documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar 

testemunhas, até o máximo de 08 (oito) qualificando-as e requerendo sua 

intimação, quando necessário.

O oficial deverá proceder na forma do artigo 1.373, §4º, da CNGC.

No caso do réu informar que não tem condições de constituir advogado, 

remeta-se o feito à Defensoria Pública.

Intimem-se. Cumpra-se.

Comarca de Porto dos Gaúchos

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 41002 Nr: 721-82.2018.811.0019

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Afrânio Ludovico

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:12.418-OAB/MT

 Vistos.

 Considerando que a d. causídica nomeada para patrocinar os interesses 

do réu compareceu regularmente em todos os atos, DETERMINO nova 

intimação daquela para apresentar as devidas razões recursais da 

apelação interposta pelo condenado AFRÂNIO LUDOVICO ou justificar a 

impossibilidade.
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 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 37979 Nr: 2518-30.2017.811.0019

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Roberto de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Moacir Velozo Junior - 

OAB:17762-A/MT

 Vistos.

Considerando que as partes tiveram ciência inequívoca do memorial 

descritivo do reeducando JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRA, o qual foi 

providenciado pelo Sistema de Módulo de Gerenciamento de Pena – MGP, 

de utilização obrigatória – Provimento n. 19/2013, CNGC, art. 1.786 e Ofício 

Circular n. 78/2017-Gab1-CGJ -, bem como diante da ausência de 

insurgências, HOMOLOGO os termos do aludido cálculo – ref. 70, para os 

devidos fins legais/jurídicos.

Sem prejuízo disso, DETERMINO que cumpra o disposto na Lei n. 7.210/84, 

art. 41, XVI, art. 66, X e art. 107, § 2º, CNGC, art. 702, § 3º, e art. 1.787, 

caput e §§, uma vez que “relatórios emitidos pelo MGP serão válidos como 

atestado de pena a cumprir”, bem como Res. CNJ n. 113/2010, art. 5º e §§, 

especificamente “o agendamento da data do término do cumprimento da 

pena e das datas de implementação dos lapsos temporais para postulação 

dos benefícios previstos em lei, bem como o encaminhamento de duas 

cópias do cálculo ou seu extrato ao diretor do estabelecimento prisional, a 

primeira para ser entregue ao executado, servindo como atestado de pena 

a cumprir e a segunda para ser arquivada no prontuário do executado”.

AGUARDE-SE EM CARTÓRIO, o regular cumprimento da reprimenda, até 

que o apenado tenha direito a algum benefício legal, devendo proceder 

aos respectivos registros nos sistemas.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 37430 Nr: 2268-94.2017.811.0019

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleber Pereira de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tobias Piva - OAB:20730-O

 Vistos.

Considerando que as partes tiveram ciência inequívoca do memorial 

descritivo do reeducando CLEBER PEREIRA DE SOUZA, o qual foi 

providenciado pelo Sistema de Módulo de Gerenciamento de Pena – MGP, 

de utilização obrigatória – Provimento n. 19/2013, CNGC, art. 1.786 e Ofício 

Circular n. 78/2017-Gab1-CGJ -, bem como diante da ausência de 

insurgências, HOMOLOGO os termos do aludido cálculo – ref. 70, para os 

devidos fins legais/jurídicos.

Sem prejuízo disso, DETERMINO que cumpra o disposto na Lei n. 7.210/84, 

art. 41, XVI, art. 66, X e art. 107, § 2º, CNGC, art. 702, § 3º, e art. 1.787, 

caput e §§, uma vez que “relatórios emitidos pelo MGP serão válidos como 

atestado de pena a cumprir”, bem como Res. CNJ n. 113/2010, art. 5º e §§, 

especificamente “o agendamento da data do término do cumprimento da 

pena e das datas de implementação dos lapsos temporais para postulação 

dos benefícios previstos em lei, bem como o encaminhamento de duas 

cópias do cálculo ou seu extrato ao diretor do estabelecimento prisional, a 

primeira para ser entregue ao executado, servindo como atestado de pena 

a cumprir e a segunda para ser arquivada no prontuário do executado”.

AGUARDE-SE EM CARTÓRIO, o regular cumprimento da reprimenda, até 

que o apenado tenha direito a algum benefício legal, devendo proceder 

aos respectivos registros nos sistemas.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 28146 Nr: 353-44.2016.811.0019

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdenir Ribeiro de Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felipe de Oliveira 

Alexandrino - OAB:MT 18.182-A

 Vistos.

 Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO PENAL/EXECUTIVO DE PENA – Lei n. 

7.210/84 – instaurado em desfavor do recuperando VALDENIR RIBEIRO DE 

ARAÚJO, em que o Ministério Público foi favorável ao pedido de realização 

de serviços externos.

 É O RELATÓRIO DO NECESSÁRIO.

De acordo com o art. 37 da Lei n. 7.210/84 (Lei de Execução Penal), “a 

prestação de trabalho externo, a ser autorizada pela direção do 

estabelecimento, dependerá de aptidão, disciplina e responsabilidade, além 

do cumprimento mínimo de 1/6 (um sexto) da pena”.

Além disso, “o trabalho externo será admissível para os presos em regime 

fechado somente em serviço ou obras públicas realizadas por órgãos da 

Administração Direta ou Indireta, ou entidades privadas, desde que 

tomadas as cautelas contra a fuga e em favor da disciplina” - Lei n. 

7/210/84, art. 36.

Portanto, a luz das diretrizes insculpidas na aludida normativa, verifico que 

o reeducando preencheu os pressupostos legais para a realização de 

trabalhos extramuros, eis que infere do cálculo regularmente homologado 

e demais elementos constantes no feito executivo o cumprimento dos 

requisitos objetivos e subjetivos, razão porque AUTORIZO O LABOR 

EXTERNO do recuperando VALDENIR RIBEIRO DE ARAÚJO.

ADVIRTO que só poderão ser realizados os trabalhos extramuros desde 

que tomadas às cautelas contra a fuga e em favor da disciplina - Lei n. 

7/210/84, art. 36, devendo ser atestado pela direção do estabelecimento 

os procedimento adotados ao longo das atividades.

Notifique o Diretor da Cadeia Pública Local.

Cientifique o Ministério Público.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 37827 Nr: 2441-21.2017.811.0019

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Alexandre Rodrigues Bento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jéssica Rodrigues de Souza 

- OAB:22.870-0/MT

 Vistos.

 Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO PENAL/EXECUTIVO DE PENA – Lei n. 

7.210/84 – instaurado em desfavor do recuperando CARLOS ALEXANDRE 

RODRIGUES BENTO, em que o Ministério Público foi favorável ao pedido de 

realização de serviços externos.

 É O RELATÓRIO DO NECESSÁRIO.

De acordo com o art. 37 da Lei n. 7.210/84 (Lei de Execução Penal), “a 

prestação de trabalho externo, a ser autorizada pela direção do 

estabelecimento, dependerá de aptidão, disciplina e responsabilidade, além 

do cumprimento mínimo de 1/6 (um sexto) da pena”.

Além disso, “o trabalho externo será admissível para os presos em regime 

fechado somente em serviço ou obras públicas realizadas por órgãos da 

Administração Direta ou Indireta, ou entidades privadas, desde que 

tomadas as cautelas contra a fuga e em favor da disciplina” - Lei n. 

7/210/84, art. 36.

Portanto, a luz das diretrizes insculpidas na aludida normativa, verifico que 

o reeducando preencheu os pressupostos legais para a realização de 

trabalhos extramuros, eis que infere do cálculo regularmente homologado 

e demais elementos constantes no feito executivo o cumprimento dos 

requisitos objetivos e subjetivos, razão porque AUTORIZO O LABOR 

EXTERNO do recuperando CARLOS ALEXANDRE RODRIGUES BENTO.

ADVIRTO que só poderão ser realizados os trabalhos extramuros desde 

que tomadas às cautelas contra a fuga e em favor da disciplina - Lei n. 

7/210/84, art. 36, devendo ser atestado pela direção do estabelecimento 

os procedimento adotados ao longo das atividades.
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Notifique o Diretor da Cadeia Pública Local.

Cientifique o Ministério Público.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 22554 Nr: 530-76.2014.811.0019

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Sérgio Lopes Rossani, Maura Lopes da Silva 

Rossani

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco CNH Capital S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávio Américo Vieira - 

OAB:8726/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Mucci Loureiro de 

Melo - OAB:144880/SP

 Certifico e dou fé, que procedo a INTIMAÇÃO do requerente, na pessoa 

do advogado, para no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o pagamento do 

saldo devedor das custas judiciais finais no valor de R$ 413,40 

(quatrocentos e treze reais e quarenta centavos ), podendo ser pago 

através de Guia(s) a ser(em) emitida(s)e retirada(s) no Cartório 

Distribuidor desta Comarca ou emitida(s) no site do Tribunal de Justiça do 

E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://www.tjmt.jus.br/guias/Guias/PrimeiraInstancia/CadGuiaAutenticaça

oSelo.aspx?ato=155), comprovando-se o pagamento nos autos, sob pena 

de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para a 

devida Execução Fiscal (custas acima de R$ 1.000,00), e/ou ser lavrada 

certidão para fins de protesto, sem prejuizo das devidas anotações no 

Cartório Distribuidor desta Comarca, na forma determinada na 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 39564 Nr: 33-23.2018.811.0019

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Alves de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jéssica Rodrigues de Souza 

- OAB:22.870-0/MT

 Certifico que a Dra. Jéssica Rodrigues de Souza, OAB/MT sob o n° 

22870-0 foi cadastrada nos autos, motivo pelo qual a intimo acerca da 

decisão de ref.70.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 8010037-17.2017.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE DE OLIVEIRA ALEXANDRINO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE DE OLIVEIRA ALEXANDRINO OAB - MG0103709A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Diante da juntado do extrato do bacenjud, impulsiono os autos a fim de 

intimar a parte exequente para manifestar nos autos, no prazo de 10 dias.

Comarca de São Félix do Araguaia

2ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 34447 Nr: 480-27.2012.811.0017

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Nair Eugênio Ribeiro, Edson Vieira da Silva 

Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdivino José de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Morjube Candido de Castro - 

OAB:12.166-GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Rubens Fagundes 

Pereira - OAB:2025/MT

 Autos ID N.º 34447

Vistos, etc.

A informação da suspensão da decisão agravada, em virtude da 

interposição do recurso de Agravo de Instrumento, ocorreu quando a 

decisão de desocupação forçada do imóvel já havia sido cumprida.

Em vista disso, necessário se faz voltar ao “status quo ante”, até que seja 

julgado o mérito do Agravo em tramite no TJMT. De modo que, segundo a 

decisão monocrática do relator, a decisão de fls. 696/698 deve ser 

suspensa, revertendo-se o quadro da posse da área.

Dessa forma, Determino a reversão integral do quadro, devendo o 

Requerido Valdivino José de Oliveira ser reintegrado na posse da 

propriedade, em caráter de URGÊNCIA, até o julgamento do mérito do 

Agravo de Instrumento de n° 1013602-34.2018.8.11.0000.

 Intimem-se.

Às providências, em caráter de URGÊNCIA.

São Félix do Araguaia/MT, 10 de dezembro de 2018.

JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 31375 Nr: 22-44.2011.811.0017

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estado de Mato Grosso-Cuiabá

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Raimundo Bernardo da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Antonio Miranda 

Souza - OAB:OAB/MT 10296

 Vistos etc.

A Certidão do meirinho de fl. 166, bem como o petitório às fls. 186, afirmam 

a impossibilidade de intimação do Acusado face ao desconhecimento 

acerca de seu paradeiro. Razão essa que o Parquet pleiteia a decretação 

da revelia do denunciado.

É fácil ver que o Acusado, devidamente citado, mudou de domicílio sem 

qualquer comunicação a este juízo, prejudicando, assim, a instrução 

criminal.

Em face de tal hipótese, aplicável o art. 367, do CPP:

“Art. 367. O processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou 

intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem 

motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência, não comunicar 

o novo endereço ao juízo.”

Em casos como o presente, o fato de o Acusado ter prévio conhecimento 

acerca do processo, faz presumir de má-fé a mudança de endereço sem 

a respectiva comunicação. A lei processual, então, permite o regular 

processamento do feito sem a participação do Acusado.

 Isso posto, decreto a revelia do Acusado, vez que, citado pessoalmente 

acerca dos termos da presente ação, mudou de residência sem qualquer 

comunicação a este juízo ou ao seu próprio Defensor.

Ainda mais, ante o parecer do representante do Ministério Público de fl. 

178 e, manifestação da defesa às fl. 179, HOMOLOGO a desistência da 

testemunha João Costa Soares.

Por fim, aguarde-se a realização da continuação de audiência de Instrução 

e julgamento, designada para o dia 13 de dezembro de 2018, às 18h00min. 

(MT).

 Cumpra-se com URGÊNCIA, haja vista processo da META 2.

 Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 145216 Nr: 2008-86.2018.811.0017

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Coopercitrus - Cooperativa dos Cafeicutores e 

Citricultores de São Paulo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Zenaide Gambarato Marçon e Outros.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINALDO MARTINS DE ASSIS - 
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OAB:34709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Decisão

Vistos, etc.

Cumpra-se conforme deprecado.

Primeiramente, proceda-se à avaliação do bem penhorado por meio de 

oficial de justiça, observando-se o termo de penhora de fls. 12.

Sobrevindo a avaliação aos autos, intime-se a parte executada para 

manifestação.

 Às providências, expedindo-se o necessário, voltando-me conclusos em 

momento oportuno para fins de praceamento do bem.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 44617 Nr: 1251-97.2015.811.0017

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nazaré Pereira da Costa, Sérgio Luiz 

Salvadego

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Afonso Sueki Miyamoto - 

OAB:

 SENTENÇA

Vistos, etc.

 Trata-se de ação penal para apuração da prática, em tese, dos crimes 

previstos no artigo 299, c/c artigo 304, ambos do Código Penal, na forma 

do artigo 69 (concurso material), em face de NAZARÉ PEREIRA DA 

COSTA, e artigo 299 do CP em relação ao denunciado SÉRGIO LUIZ 

SALVADEGO.

O denunciado Sérgio Luiz Salvadego foi beneficiado com a suspensão 

condicional do processo (fls.51/52).

Depreende-se dos autos que o prazo de suspensão condicional do 

processo pelo prazo de 02 (dois) anos, decorreu em 03/03/2018, sem que 

houvesse qualquer notícia de revogação.

Com vistas dos autos, o Ministério Público teceu algumas considerações e 

requereu a extinção da punibilidade do denunciado (fls.68).

É o que merece registro.

Decido.

Como cediço, sem necessidade de mais delongas, acolho como razão de 

decidir a manifestação Ministerial contida às fls. 68 e DECLARO EXTINTA a 

punibilidade do denunciado SÉRGIO LUIZ SALVADEGO, com fulcro no 

paragrafo 5º, do artigo 89 da Lei nº. 9.099/95.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Ciência ao MPE.

Transitado em julgado, certifique e arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

 Sem prejuízo, uma vez que o denunciado Nazaré Pereira da Costa, citado 

às fls. 41, declarou não ter condições de contratar advogado, e até o 

presente momento os advogados dativos renunciaram às suas 

respectivas nomeações para defender os interesses do réu (fls. 55, 61), 

remetam-se os autos à Defensoria Pública local para que exerça seu 

mister.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 41084 Nr: 1617-73.2014.811.0017

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Uedes Batista Pinheiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rogério Caetano de Brito - 

OAB:16.581

 I. ISTO POSTO, e por tudo mais que nos autos constam, nos termos do 

art. 61 do CPP, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado EUDES 

BATISTA PINHEIRO, tendo em vista a prescrição da pretensão punitiva, 

nos termos dos artigos 107, IV c/c art. 109 VI do Código Penal.II. Ciência 

ao Ministério Público.III. Sem custas. IV. Cumpra-se. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se a vítima, o acusado e a defesa.V. Após, 

certificado o trânsito em julgado arquive-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 145191 Nr: 3557-68.2017.811.0017

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcia Stefania Santos Duarte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Marinho Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Izadora Lopes Nogueira Reis - 

OAB:21035/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Glória Ribeiro Dias São José 

- OAB:20220/O

 DIANTE DO EXPOSTO, julgo improcedentes os embargos, homologando o 

cálculo apresentado às fls. 36, mantendo-se íntegro o processo 

executivo, extinguindo-se o presente feito com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 487, I, do CPC.Condeno a Embargante aos honorários 

advocatícios, no importe de 10% (dez) sobre o valor da dívida exequenda, 

sendo isenta de custas processuais.Traslade-se cópia para os autos 

principais (cód. 132681) e, após o trânsito em julgado, arquive-se o 

p r e s e n t e  f e i t o  c o m  a s  b a i x a s 

necessárias.Publique-se.Registre-se.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 41359 Nr: 1852-40.2014.811.0017

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Businessincorp Empreendimentos e Participações LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Theobaldo André Begrow, Rosimeire Arruda 

Begrow, Ilo Leandro Begrow, Outros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:9880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Genilson Brayner - 

OAB:OAB/MT 19179-A, RUDINEI ADRIANO SPANHOLI - OAB:18030/O

 Vistos.

Ante as alegações firmadas em sede de contestação pelos Requeridos, 

bem como atento ao principio da não surpresa, estatuído pelo CPC (art. 9°, 

10 e 320), determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, junte aos autos a certidão atualizada da matrícula da 

Fazenda Recanto da Lagoa Bonita (10.518hc) e cópia do ato constitutivo 

da empresa, sob pena de indeferimento da inicial.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 21022 Nr: 1926-36.2010.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cícera Aparecida da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Henrique Lopes - 

OAB:28134/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA

GABINETE DA 2.ª VARA

Código n.º 21022

 Vistos, etc.

 Defiro o pedido de substituição de testemunha às fls. 123/124, nos termos 

do artigo 451, III, do CPC.

 Cumpra-se.

 São Félix do Araguaia/MT, 10/12/2018.

 Janaína Cristina de Almeida

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 13086 Nr: 1948-36.2006.811.0017
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 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cláudio Pedrosa de Azevedo Melo, Pedro Nazari, Edson 

Stevanatto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comunidades Capuchú, Gameleira, Carnaúba, 

Azulona e Fazendas Vizinhas, Orlando Borges de Castro, Dino Stein, 

Haroldo Ulmer, Bezerrinha de Tal e outros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Afonso Sueki Miyamoto - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:9880, Gustavo Lauro Korte Junior - OAB:14983/SP

 Abertura de Volume

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, nesta data, em cumprimento ao item 2.3.8 da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso - CNGC, procedi à abertura do volume nº II destes 

autos, a partir das fls. 202.

São Félix do Araguaia - MT, 10 de dezembro de 2018.

Flávio Sousa Nogueira

Escrivão Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 145399 Nr: 2141-31.2018.811.0017

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CdSOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAdSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de Mato 

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, da Resolução 125/2010 do CNJ e da 

decisão de fls. retro, impulsiono os autos para designar Sessão de 

Conciliação para o dia 19 de março de 2019, às 13:00 horas-MT. Assim, 

que sejam as partes e seus respectivos advogados intimados a 

comparecerem neste dia e horário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 138178 Nr: 1376-94.2017.811.0017

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Alto Boa Vista

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Neusa Cirqueira Milhomem Portugal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:9880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Antônio Queiroz 

Fullin - OAB:11116

 Isto posto, com arrimo nestes fundamentos JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE OS EMBARGOS, nos termos do art. 487, I do CPC, com 

resolução do mérito, apenas para reduzir o montante da multa aplicada 

para o quantum de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco) mil reais, já inclusa a 

atualização monetária devida até a presente data, ocasião em que esta 

será regida pelo INPC, a contar da data do arbitramento (07/12/2018), além 

da incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, devidos a 

partir do trânsito em julgado.Considerando a sucumbência recíproca, bem 

como serem as partes beneficiárias da assistência judiciária gratuita, na 

forma da lei, deixo de condenar em custas judiciárias.Traslade-se cópia 

desta aos autos executivos.Transitada em julgado a sentença, arquive-se 

com as formalidades legais.P.R.I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 38686 Nr: 2443-36.2013.811.0017

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mário Cézar Barboza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Débora Simone Santos 

Rocha Faria - OAB:4198/MT

 Dessa forma, afasto a preliminar arguida pelo requerido Mário Cézar 

Barboza, ante as razões já demonstradas.Por fim, em não havendo mais 

questões preliminares arguidas, reputo presentes todas as condições da 

ação e DOU POR SANEADO O PROCESSO, nos termos do artigo 357 do 

Código de Processo Civil, passando a organização de sua instrução. 

Nesse ponto, a parte requerida pugnou pela produção de prova 

testemunhal.Ao que analisando feito, entendo pertinente designá-la. Como 

ponto controvertido, fixo a ocorrência de atos de improbidade 

administrativa, praticados pelo requerido nos anos de 2000 a 2008, 

relativo à violação ao disposto nos artigos. 10° e 11 da Lei n° 

8.429/92.Desta forma, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para 

o dia 17 de julho de 2019, às 15h30min. (Horário Oficial do Estado de Mato 

Grosso), devendo as partes e testemunhas devidamente arroladas serem 

intimadas para comparecimento ao ato. Intimem-se.Cumpra-se com 

URGÊNCIA, haja vista processo da Meta 04 do CNJ.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 147159 Nr: 3212-68.2018.811.0017

 AÇÃO: Notificação->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hélio Caetano Ferreira, Elizet Domingos Rocha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cartório do 1º Ofício de São Félix do 

Araguaia-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Márcio Castilho de Moraes - 

OAB:24310/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Defiro a notificação na forma requerida na inicial.

Efetivada a notificação formal dos requeridos e decorrida o prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, na forma do art. 726 do Código de Processo Civil, 

o que a secretaria certificará, entreguem-se os autos ao autor (art. 729 do 

CPC), com ou sem resposta do requerido, independentemente de traslado, 

observadas as formalidades legais no tocante aos registros, anotações e 

baixas.

 Defiro as benesses do artigo 212, §º 2º do CPC.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 145907 Nr: 2479-05.2018.811.0017

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Domingos Fernandes Goes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leomar Gomes de Oliveira, Adalto de Tal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Antonio Miranda Souza 

- OAB:OAB/MT 10296

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Acolho a emenda a inicial de fls. 39/40, devendo os autos serem 

remetidos ao Distribuidor para a alteração do valor da causa.O Autor 

ajuizou a presente demanda e pugnou pela concessão da assistência 

judiciária gratuita, porém já efetuara o pagamento de 50% das custas 

iniciais (fls. 36 e 42), pugnando, ainda, pela concessão da assistência 

judiciária gratuita, ou o pagamento do restante ao final da lide ou o 

parcelamento destas em 06 (seis) vezes.Pois bem. À mingua de provas 

para a aferição da justiça gratuita, deixo de analisar tal pleito, sendo que, 

caso a parte deseje pleitear sua concessão, deverá requerer novamente, 

j u n t a n d o - s e  d o c u m e n t o s  q u e  c o m p r o v e m  s u a  r e a l 

hipossuficiência.Considerando que o Autor já efetuara o depósito de 50% 

(cinquenta por cento) do valor das custas judiciárias, demonstrando que 

não possui condições de efetuar o depósito na sua integralidade, o 

recolhimento integral e de plano pode ser lhe custoso. Portanto, a fim de 

não obstar o acesso à justiça, concedo a ao Requerente o parcelamento 

do restante das custas iniciais em 04 (quatro) parcelas mensais iguais e 

sucessivas, consoante artigo 98, § 6.º, do CPC, sendo que a Secretaria 

deverá certificar seu cumprimento efetivo, mantendo controle em registro 

próprio. Para melhor apreciação do pedido liminar, vislumbro a 

necessidade de prévia lavratura de auto de constatação judicial na 

suposta área ameaçada, a fim de se confirmar os fatos noticiados pela 
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parte requerente. Por tais razões, expeça-se mandado de constatação 

para cumprimento pelo Sr. Oficial de Justiça na área indicada na peça 

vestibular, sendo o caso, desde já, com o reforço policial para 

cumprimento.Deverá o zeloso meirinho conferir quem efetivamente está na 

posse da área, a realização de benfeitorias e por quem, bem como os 

bens que guarnecem a área e seu respectivo titular. Deverá, ainda, 

certificar a presença de indicativos de turbação e sua provável data. 

Intime-se a parte requerente para recolher as diligências do senhor Oficial 

de Justiça.Após o cumprimento da providência, tornem-me os autos 

conclusos para deliberação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 19017 Nr: 1924-03.2009.811.0017

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jovenilia Ferreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de São Félix do Araguaia-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Cesar do Nascimento - 

OAB:16056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rogério Caetano de Brito - 

OAB:16.581

 Vistos.

Ciente do Acórdão do TJMT de fls. 169/174.

Dessa forma, ante o retorno dos autos, intime-se a parte autora para 

requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas de estilo e 

anotações de praxe.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 142972 Nr: 703-67.2018.811.0017

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria da Ceição Alves Luz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silas Crisóstomo de Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Acácio Alves Souza - 

OAB:14724/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Com razão o Requerente às fls. 116/119.

Compulsando os autos, diante dos relatos e provas pré-constituídas, 

percebe-se que os pressupostos que ensejam a ação estão regulares em 

conformidade com o rito e com a matéria de mérito.

Assim, ante a existência dos requisitos formais e materiais, RECEBO a 

inicial.

 A priori, não evidencio a presença dos pressupostos para a concessão 

da liminar, quais sejam, fumus boni iuris e o periculum in mora, eis que os 

documentos acostados à inicial não trazem a segurança necessária para 

o deferimento da medida.

 Dessa forma, com fulcro no artigo 562 (2ª parte) do Código de Processo 

Civil, designo audiência de Justificação para o dia 05 de fevereiro de 2019, 

às 17h00min. (Horário Oficial do Estado).

No mais, quanto a oralidade designada, expeçam-se os devidos mandados 

de citação/intimação para as partes, conforme dispõe o artigo 242 do CPC.

 Registrando quanto ao Requerido, que o mesmo poderá, se assim o 

desejar, apenas formular contraditas e reperguntas às testemunhas do 

Requerente, não sendo admitida a oitiva, na oportunidade, de suas 

testemunhas, aos quais serão ouvidas na fase instrutória, se for o caso.

 Intimem-se, anotando que as testemunhas do Requerente deverão 

comparecer independentes de intimação.

 Cumpra-se realizando e expedindo o necessário, inclusive Carta 

Precatória, se for o caso.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 33570 Nr: 2299-33.2011.811.0017

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Queifi - Comercial Agropecuária S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Preuss, Ingrid Lipke Preuss

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Afonso Sueki Miyamoto - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Os autos retornaram do Juízo Federal, o qual declarou-se incompetente 

para processar e julgar o feito (fls. 205/209).

Antes de me pronunciar pela competência deste Juízo, recebendo os 

autos, entendo por bem determinar a intimação pessoal da parte autora 

para manifestar no feito, informando se ainda há interesse nos autos e/ou 

requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

de extinção do feito, dado o lapso temporal percorrido desde o 

ajuizamento da ação (novembro de 2011).

Ainda, determino que a Secretaria Diligencie para informar o resultado do 

Agravo de Instrumento interposto no Juízo Federal às fls. 213/218.

Após, tornem-me os autos conclusos para análise.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 13259 Nr: 78-19.2007.811.0017

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wilson Oliveira de Carvalho, Creuza Linhares Rodrigues 

Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Quem de Direito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elizabete Fátima Flores - 

OAB:9168/MT, Guilherme Oliveira Carvalho - OAB:SP 352.197

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Ante a manifestação de fls. 194, intime-se a parte autora para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, apresente Planta Georreferenciada do imóvel, 

assinada pelo técnico responsável, em meio digital e analógico com os 

dados brutos dos levantamentos, relatório de ajustes dos pontos e 

vértices, acompanhados da respectiva ART.

 Com a juntada nos autos, EXPEÇA-SE Ofício ao INTERMAT, solicitando 

que proceda o Estudo Cadastral do Imóvel objeto da ação, o qual deverá 

ser encaminhado com as cópias dos documentos de fls. 40/65, 160/171.

 Cumpra-se.

 Expeça-se o necessário.

 Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 43383 Nr: 487-14.2015.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cícero Vilela de Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Bosco Rezende Pires

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Genilson Brayner - 

OAB:OAB/MT 19179-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, 

extinguindo o feito com exame do mérito, nos termos do artigo 487, I, do 

CPC, e, por conseguinte: I)- decreto a resolução do contrato de compra e 

venda de benfeitorias com cessão de posse;II)- determino que ao autor 

seja reintegrado na posse do imóvel objeto do contrato; III)- Condeno, 

ainda, o requerido ao pagamento de custas e despesas processuais, bem 

como honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor do 

contrato (R$ 800.000,00), nos termos do artigo 85, §2º do CPC.JULGO 

IMPROCEDENTE a reconvenção interposta pelo requerido, nos termos do 

artigo 487, I, do CPC.Por conseguinte, condeno o requerido-reconvinte ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo 

em 10% sobre o valor do pedido reconvencional (R$ 14.000,00), nos 

termos do artigo 85, §2.º, do CPC. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.Transitada em julgado e, em não havendo manifestação das 

partes, arquive-se com as baixas necessárias.São Félix do Araguaia/MT, 

10 de dezembro de 2018. Janaína Cristina de AlmeidaJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 147040 Nr: 3148-58.2018.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cisa-Consorcio Intermunicipal de Saúde do Araguaia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Luciara-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Glória Ribeiro Dias São José - 

OAB:20220/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c.c pedido de tutela de urgência 

ajuizada por CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO ARAGUAIA - 

CISA, em face do MUNICÍPIO DE LUCIARA.

 Narra a inicial, em síntese, que o município requerido não vem cumprindo 

com o Contrato de Rateio n. 001/2018, deixando de repassar os valores 

ao consórcio autor para promoção dos serviços básico de saúde, desde o 

mês de agosto de 2017.

 Pugna pela concessão de tutela de urgência para obrigar o município 

requerido a regularizar os repasses mensais, com alocação imediata e 

expedição do respectivo empenho de recursos no valor de R$ 150.000,00 

(cento e cinquenta mil reais), no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

multa diária e possibilidade de bloqueio.

 Pois bem. Passo a Decidir.

 Compulsando os autos, diante do relatado e dos elementos 

pré-constituídos, percebe-se que os pressupostos que ensejam a ação 

estão regulares em conformidade com o rito e com a matéria de mérito.

 Assim, ante a existência dos requisitos formais e materiais, RECEBO a 

inicial.

 No mais, pretende a parte autora a concessão da tutela de urgência para 

obrigar o município requerido a pagar os valores atrasados referentes aos 

repasses mensais ao consórcio, cujo débito soma o montante de R$ 

150.000,00, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa.

No tocante ao pedido de tutela de urgência contra o poder público, é 

preciso tecer alguns comentários.

Desde a década de 1960, o legislador vem impondo restrições à tutela 

provisória e à própria execução provisória contra a Fazenda Pública.

 Mais adiante foi editada a Lei n.º 9.494/1997 com o intuito de regulamentar 

a tutela antecipada contra o poder público. Com isso, toda a disciplina 

restritiva das tutelas provisórias em mandado de segurança e ação 

cautelar foi estendida às tutelas provisórias satisfativas em geral, nos 

termos do seu artigo 1.º. Ademais, a extensão foi reafirmada pelo artigo 

7.º, §5.º, da Lei n.º 12.016/2009.

 Desse modo, a concessão de tutela provisória em face da Fazenda 

Pública encontra óbice na legislação que rege a matéria, qual seja a Lei 

8.437/92, os artigos 1º e 2º-B da Lei 9.494/97, o art. 7º, §§2º e 5º da Lei 

12016/2009 e o artigo 29-B da Lei 8036/90.

 Há controvérsia quanto a constitucionalidade das hipóteses legais 

restritivas. Parte da doutrina entende que seriam inconstitucionais porque 

implicariam ofensa à inafastabilidade da tutela jurisdicional, enquanto outra 

parcela defende a constitucionalidade, uma vez que nesses casos não 

existem requisitos para sua concessão em razão da ausência de 

periculum in mora, ou em razão de sua irreversibilidade.

 Muito já se discutiu sobre a constitucionalidade dos dispositivos que 

limitam a concessão das medidas provisórias e tutelas de urgência contra 

o Poder Público, tendo o Plenário do Supremo Tribunal Federal, na ADC n. 

4, reconhecido a constitucionalidade da Lei 9.494/1997, por maioria de 

votos, em 02.10.2008.

 Assim sendo, o Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de 

que de que tais restrições são constitucionais, mas devem ser 

interpretadas estritamente, sendo possível a concessão de tutela de 

urgência nas hipóteses não tipificadas nos artigos supracitados.

 Por fim, o Código de Processo Civil regulamentou o assunto, prevendo no 

artigo 1.059 que à tutela provisória, satisfativa ou cautelar, contra a 

Fazenda Pública, será aplicável o quanto estabelecido nos arts. 1.º a 4.º 

da Lei n. 8.437/1992, e o art. 7.º, §2.º, da Lei n. 12.016/2009.

 Em vista disso, atualmente fica proibida a tutela provisória contra o Poder 

Público que tenha como objeto, dentre outros, “o pagamento de qualquer 

natureza” (artigo 7.º, §2.º, da Lei n. 12.016/2009), bem como a medida que 

“esgote no todo ou em parte, o objeto da ação” (art. 1.º, §3.º, da Lei n. 

8.437/1992). Destarte, não é possível conceder provisoriamente 

providência que extingue o débito, pelos simples fato que já seria tutela 

definitiva.

 Outrossim, no que se refere ao pagamento de quantia, o artigo 100, §5.º, 

da Constituição Federal vincula a expedição de precatório ao trânsito em 

julgado da decisão judicial.

 Desse modo, a pretensão da parte autora de concessão de tutela de 

urgência para obrigar o município requerido a pagar o débito com o 

convênio no valor de R$ 150.000,00, sob pena de multa, encontra óbice 

nos dispositivos citados, o que foi ratificado pelo CPC/2015.

 Somente em casos excepcionais, por envolverem especial urgência, as 

normas proibitivas têm sido afastadas. O que não é o caso dos autos.

 Na hipótese em comento, obrigar o município requerido, em sede de tutela 

de urgência, a pagar de plano o débito com o consórcio, sob pena de 

multa, poderá trazer prejuízos irreparáveis ou de difícil reparação aos 

próprios munícipes, que serão os principais prejudicados. Além de se 

tratar de município de pequeno porte, cuja receita é de pequena monta, o 

valor da dívida é considerável (R$ 150.000,00), o que irá impactar 

significativamente o município, interferindo na continuidade na prestação 

dos demais serviços sociais à população.

 Diante disso, em sede de cognição sumária, dada a existência do 

periculum in mora reverso, não vislumbro situação a excepcionar a 

proibição com vistas a concessão da tutela provisória. Repito, determinar 

que o requerido imediatamente pague o débito com o consórcio autor, sob 

pena de multa, representa ônus excessivo a ser suportado pelo Poder 

Público e pela coletividade, pois impõe o contingenciamento e o 

remanejamento de recursos financeiros, em detrimento de outras políticas 

públicas de alta prioridade. Razão pela qual INDEFIRO a tutela provisória de 

urgência pleiteada.

 Por oportuno, tendo em vista a instalação do Centro Judiciário de Solução 

de Conflitos e Cidadania nesta Comarca e analisando o objeto e a fase 

processual dos presentes autos, nos termos do artigo 3º, § 2º, do CPC, 

que consagra o princípio de promoção pelo Estado da solução por 

autocomposição, bem como amparo na Resolução 125/2010 do CNJ, 

remeta-se o presente feito ao Centro Judiciário, a fim de convidar às 

partes e seus patronos a se fazerem presentes em Sessão de mediação 

a ser designada pelo Sr. Gestor do Centro, para oportunizar lhes a 

conciliação.

 Proceda-se o Sr. Gestor ao necessário para a realização da Sessão de 

Mediação.

 CITE-SE a parte requerida para comparecer a Audiência de 

Conciliação/mediação na dada a ser designada pelo CEJUSC.

 INTIME-SE a parte autora, na pessoa do seu defensor, para que 

compareça na audiência (art. 334, §3º, do Novo CPC).

 DEVE-SE advertir a parte requerida que caso compareça ou não 

compareça na audiência designada, o prazo de 15 (quinze) dias para 

oferecer contestação, por petição, terá como termo inicial a data dessa 

audiência de conciliação (art. 335, inciso I, do CPC) e caso não seja 

apresentada a contestação, será decretada a revelia e presumirão 

verdadeiros os fatos narrados na inicial (art. 344).

 Cumpra-se.

 Expeça-se o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 3761 Nr: 1-19.1999.811.0017

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Pinto de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria Lucia Viana Sales - 

OAB:5.913-B MT

 Vistos.

Instado a se manifestar sobre as alegações da defesa de fls. 291/304, o 

Ministério Público nada manifestou nesse sentido.

Analisando a peça defensiva, verifica-se assistir razão as alegações ali 

expostas, uma vez que o Réu fora localizado nos autos no endereço de 

fls. 193, qual seja, na Fazenda Reunida, localizada no município de Santa 

Terezinha – MT, porém, quando de sua intimação da sentença de 

pronúncia, a diligência teria sido realizada no seu antigo endereço de Porto 

Alegre do Norte – MT (fls. 285/286), ocasião em que fora intimado, dessa 

forma, via edital (fls. 288).

Com isso, revogo a decisão que determinou a intimação do Réu via edital, 

determinada às fls. 288, bem como torno nulo todos os demais atos 

posteriores, razão pela qual determino o desentranhamento das peças 

coligidas aos autos a partir das fls. 289, devendo as mesmas serem 

anexadas na contracapa dos autos.
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 Dessa forma, intime-se o Réu João Pinto de Souza da sentença de 

pronúncia de fls. 269/278, no endereço de fls. 193, constando na missiva 

as informações complementares informadas pelo Oficial de Justiça às fls. 

194.

 Dê-se ciência ao Ministério Público e a Defesa.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 142647 Nr: 508-82.2018.811.0017

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Leandro Henrique Gonçalves da Cruz, Agnaldo Wagner 

de Moura Braga, Luiz Roberto da Cruz, Rodrigo Roberto da Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Antonio Miranda Souza 

- OAB:OAB/MT 10296

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Cuida-se de pedido de restituição de coisa apreendida movida por Leandro 

Henrique Gonçalves da Cruz; Agnaldo Wagner de Moura Braga; Luiz 

Roberto da Cruz e Rodrigo Roberto da Cruz, já qualificados nos autos.

Os requerentes pleiteiam a restituição de diversos artefatos de pescas, 

apreendidos no termo de apreensão n. 109806; n. 109807 e n. 109810 por 

ocasião da prisão em flagrante de Alonso Fernandes da Silva e Edinaldo 

Gonçalves de Souza.

 Inicial veio acompanhada dos documentos de fls. 07/25.

Com vistas dos autos, o representante do Ministério Público manifestou 

contrário ao deferimento (fls. 64/65).

É O RELATÓRIO. DECIDO.

 De proemio, salienta-se que a restituição é cabível quando a coisa 

apreendida não interessar ao processo (art. 118, CPP) e que não tenha 

sido adquirida com proventos de infração, é a ilação que se chega do 

disposto no art. 121 do CPP, ou seja, desde que provada à origem lícita do 

produto.

Conforme bem pontuado o D. Promotor de Justiça, o bem ora apreendido 

ainda pode ser necessário ao deslinde do processo criminal, ao menos até 

a realização da audiência de Suspensão Condicional, a qual já está 

designada para 30 de janeiro de 2019, conforme autos em apenso (cód. 

136319).

Não realizado o ato, pende ainda o interesse dos bens apreendidos ao 

processo, uma vez que poderão ser objeto dos termos da proposta 

suspensiva, no qual é de competência do ente Ministerial, legítimo titular da 

ação penal.

 Em decorrência, revela-se prematura a pretensão da parte autora, motivo 

pelo qual, nesta etapa processual, descabe falar no pleito restituitório.

DIANTE DO EXPOSTO, e em consonância com o parecer Ministerial, e com 

fundamento no artigo 120, do Código de Processo Penal, INDEFIRO o 

pedido e determino o sobrestamento do feito até a realização da audiência 

de oferta da suspensão condicional do processo, ocasião em que será 

reanalisado o pedido.

Intime-se.

Às providências.

Comarca de Porto Esperidião

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 53042 Nr: 1115-22.2013.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Marcia Tomicha Cebalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Otavio Simplício Khun - 

OAB:14238

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Maria Ferreira Leite - 

OAB:14081/MT, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842/A, Rafael 

Sganzerla Durand - OAB:12.208-A

 Autos: 1115-22.2013.811.0098

Código: 53042

Vistos.

Intime-se o devedor para o cumprimento/pagamento do valor indicado na 

petição de fls. 175/178, no prazo de 15 (quinze) dias, devendo ser 

consignado que a ausência do pagamento em tal interregno, importará na 

aplicação da multa e de honorários de advogado, indicados no artigo 523, 

§1º, do Código de Processo Civil, sem prejuízo da expedição de mandado 

de penhora e avaliação.

Efetuado o pagamento parcial da obrigação perseguida, a multa e os 

honorários referenciados incidirão sobre o restante, consoante determina 

o parágrafo 2º, do art. 523, do Código de Processo Civil.

Ressalto que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento 

voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias, para o executado, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação (Código de Processo Civil, art. 525).

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 07 de dezembro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 13474 Nr: 7-07.2003.811.0098

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Regina de Campos Farina

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Serafim Borges

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANE RODRIGUES GOMES 

COELHO - OAB:24.919, Dione Karoline Gonçalves Holanda - 

OAB:20694, JEANA VALERIA MENDES ALVES - OAB:20246/O, 

Laudison Moraes Coelho - OAB:19353/MT, NAJLA MILENA CASTRO 

DA SILVA - OAB:13630, TAMIRES RODRIGUES PERIN - OAB:25.293, 

Valeria Aparecida Soldá de Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edgar Pereira Ferraz - 

OAB:3558-B

 Autos: 7-07.2003.811.0098

Código nº. 13474.

Vistos.

Considerando a petição acostada às fls. 192/193, intime-se a parte 

requerida para fins de juntar aos autos o comprovante de pagamento, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Após, determino a vinculação do referido valor a estes autos, procedendo 

com a expedição do respectivo alvará para levantamento/transferência do 

montante, observado os dados bancários indicados pela parte autora às 

fls. 193.

Intime-se.

Cumpra-se

Porto Esperidião-MT, 07 de dezembro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 64918 Nr: 1581-40.2018.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eraldo Alves Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Club Mais Administradora de Cartões Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Rogério Grahl - 

OAB:MT/10.565

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 1581-40.2018.811.0098

Código: 64918

Vistos.

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais e Pedido de Liminar, 

proposta por ERALDO ALVES PEREIRA, em desfavor de CLUB MAIS 

ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA., ambos devidamente qualificados 

nos autos.

Recebo a petição inicial, por estarem presentes todos os requisitos 
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exigidos em Lei, artigo 319, do Código de Processo Civil e DESIGNO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, para a data mais próxima da pauta, qual 

seja 21 de janeiro de 2019 às 13h20mim, intimando-se as partes, 

advertindo ao requerente de que o processo será extinto e esta parte 

condenada nas despesas/custas, quando deixar de comparecer 

PESSOALMENTE a qualquer das audiências do processo (artigo 9º c/c art. 

51, I e § 2º, todos da Lei n. 9.099/95 e Enunciados n. 13 e 28 do FONAJE).

Cite-se o requerido, no endereço constante no pleito, fazendo-se constar 

que a data limite para o oferecimento de resposta é o dia da realização da 

audiência agendada, na forma do disposto no § 2º do art. 5º e art. 9º, 

ambos da Lei nº. 5.478/1.968.

 Consigno que a citação deverá ocorrer com antecedência máxima de 20 

(vinte) dias da data em que foi designada a audiência nestes autos 

consoante dispõe o art. 334 do Código de Processo Civil.

De mais a mais, na data marcada para a audiência as partes deverão 

estar acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos, nos 

termos do artigo 334, §10º, do Código de Processo Civil.

Notifique-se o conciliador deste juízo a data para qual foi designada a 

audiência.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intime-se.

Porto Esperidião/MT, 29 de novembro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 64995 Nr: 1622-07.2018.811.0098

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NdJB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Antonio Gonçalves 

Junior - OAB:24346-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em análise inicial aos autos, observo que não é o caso de improcedência 

liminar da demanda (art. 332 do CPC), razão pela qual, recebo a missiva 

inaugural e designo audiência de conciliação para o dia 17 de dezembro 

de 2018 às 9hr20min., conforme determina o art. 334 do Código de 

Processo Civil. Cite-se a parte Ré.Fiquem as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir). A ausência injustificada é 

considerada ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionada com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa. As partes devem estar acompanhadas de seus advogados. O 

prazo para contestação de 15 (quinze) dias úteis será contado a partir da 

realização da audiência (art. 335, inciso I, do CPC).A ausência de 

contestação implicará em revelia e aplicação de seus efeitos, nos moldes 

do art. 344 do Código de Processo Civil. Em prestígio às regras 

fundamentais dos artigos 4º e 6º do CPC fica vedado o exercício da 

faculdade prevista no artigo 340 do CPC. Decorrido o prazo para 

contestação, intime-se a parte autora, para que no prazo de 15 (quinze) 

dias úteis apresente manifestação.Intimem-se as partes.Ciência ao 

Ministério Público.Cumpra-se.Porto Esperidião/MT, 22 de novembro de 

2018.Lílian Bartolazzi LaurindoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 52920 Nr: 1012-15.2013.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADAUTO FLORES DOS SANTOS, Valdeir 

Fernandes de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kleber de Souza Silva - 

OAB:8002

 PROCESSO/CÓD. Nº 52920

 Vistos etc.

Tendo em vista que este magistrado estava designado como auxiliar de 

realinhamento e força-tarefa que foi realizada na 2ª Vara Criminal da 

Comarca de Cuiabá/MT, entre os dias 05 (cinco) e 23 (vinte e três) de 

novembro de 2018, restou impossibilitada a realização da audiência, pelo 

que redesigno a solenidade anteriormente aprazada para o dia 

12/02/2019, às 13h00min.

No mais, vale registrar que Valdeir Fernandes de Souza, citado por edital, 

não compareceu aos autos no prazo de 15 (quinze) dias conforme 

estipula o art. 361 do CPP.

Intime-se Adauto Flores dos Santos no endereço declinado à fl. 46.

Expeça-se o necessário.

Ciência ao MP.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 03 de dezembro de 2018.

 Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 53426 Nr: 14-13.2014.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexandro Gonçalves Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Otavio Simplício Khun - 

OAB:14238

 Ante o exposto, DECRETO a quebra da fiança recolhida às fls. 19/21, 

determinando a perda de metade do seu valor, nos termos do art. 341, 

inciso III, c/c art. 343, ambos do Código de Processo Penal. (...) , JULGO 

EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado ALEXANDRO GONÇALVES 

PEREIRA, devidamente qualificado, pela ocorrência da prescrição virtual 

da pretensão punitiva estatal. Procedam-se as comunicações pertinentes, 

constante no artigo 1.453 da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso quanto à 

extinção da punibilidade e retificações necessárias.Tendo em vista que o 

acusado não manteve endereço atualizado nos autos, não sendo 

encontrado sequer para citação, intime-se por edital para que informe 

conta bancária para restituição do remanescente da fiança.Acaso a parte, 

intimada, não forneça em 10 (dez) dias os dados necessários para a 

transferência, decreto o perdimento da metade remanescente da fiança 

paga em benefício do FUNPEN/MT, com fulcro no artigo 978, §1º, da 

CNGC/MT.A metade da fiança referente ao quebramento, desde já 

determino o seu perdimento em favor do FUNPEN/MT, nos termos do artigo 

supracitado.Anote-se que a nomeação de fls. 51/52 não chegou a 

produzir efeitos tendo em vista que o réu sequer foi encontrado para 

citação, assim, não há falar-se em arbitramento de honorários.Com o 

trânsito em julgado, certifique-se e arquive-se com as anotações e baixas 

de estilo. P. R. I. C.Entendo por despicienda a intimação do acusado em 

sentenças extintivas de punibilidade.Porto Esperidião/MT, 05 de dezembro 

de 2018.Jean Garcia de Freitas BezerraJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 64458 Nr: 1330-22.2018.811.0098

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rafael Henrique Barbosa da Silva, Magno 

Pereira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO ROBERTO CRUZ - 

OAB:MT 24328

 Considerando que nesta Comarca não há núcleo da defensoria pública, 

nomeio para o ato o ilustre causídico Dr. Erykson Thyago Pereira da Silva 

OAB/MT 22.102/O, arbitrando-lhe 01 (um) URH a título de honorários 

advocatícios.

Considerando a ausência da testemunha Soldado Miranda, justificativa 

mediante ofício de fl. 38, redesigno a presente audiência para a sua oitiva 

para o dia 15/01/2019, às 14:20h.

Requisite-se referido policial

Oficie-se ao Juízo deprecante informando a nova data.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra
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 Cod. Proc.: 55091 Nr: 13-91.2015.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ AUGUSTO DOS REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Otavio Simplício Khun - 

OAB:14238

 Determino que a autoridade policial, no prazo de 15 (quinze) dias, 

diligencie junto à testemunha Edivaldo José da Silva, ouvida na presente 

solenidade, a qualificação completa e endereço das pessoas “João 

Barulho” e “Sebastião” e providencie as respectivas oitivas sobre os fatos 

apurados nestes autos e indicados pela testemunha Edivaldo, 

colacionando os respectivos depoimentos no referido prazo.

Com referidos depoimentos juntados, conclusos.

Abram-se vistas ao Ministério Público para se manifestar sobre a 

testemunha Amadeu dos Reis.

Redesigno a presente audiência para o dia 15/01/2019, às 14:00h.

Requisite-se o réu para aqui ser interrogado.

De outro modo, considerando que o mesmo foi requisitado previamente e 

não compareceu, oficie-se à Cadeia Pública de Araputanga para que 

indique a justificativa para o não comparecimento do réu, em cinco dias, 

sob pena de ser oficiado à Superintência da SEJUDH e ao Ministério 

Público para apuração de possível falta funcional ou crime de 

desobediência.

Junto com o ofício à Cadeia Pública junte-se cópia do comprovante da 

requisição não realizada.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 60995 Nr: 906-14.2017.811.0098

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabiano Santos Souza, Fabio Vieira dos 

Santos, Juari da Silva Oliveira, Hercules da Silva Ortiz, Samoel Diego 

Lopes, Marim Neves da Silva, Isabela Aparecida Menezes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Rogério Grahl - 

OAB:MT/10.565, Cristiano Paim Gasparetti - OAB:9.822, DAVI 

FERREIRA DE PAULA - OAB:19193/O, EVERALDO BATISTA FILGUEIRA 

JUNIOR - OAB:11988, Geraldo Escobar Pinheiro - OAB:2201, José de 

Barros Neto - OAB:OAB/MT 8.841-B, Marlucia Alves de Souza Tolon 

- OAB:21059/O, Otavio Simplício Khun - OAB:14238

 PROCESSO/CÓDIGO Nº 60995

Vistos, etc.

Trata-se de ação penal proposta pelo Ministério Público em desfavor de 

Fabiano Santos Souza, Samoel Diego Lopes, Fábio Vieira dos Santos, 

Hércules da Silva Ortiz, Isabela Aparecida Menezes, Juari da Silva Oliveira 

e Marim Neves da Silva dando-os como incursos nas sanções penais 

previstas no art. 33, caput, e 35 ambos da Lei 11.343/06, c/c os delitos 

previstos nos arts. 14 e 16 da Lei 10.826/03.

Juntou-se aos autos os interrogatórios remanescentes de Fabiano, 

Hércules e Samoel.

É o relatório, fundamento e decido.

Tendo em vista que falta a oitiva do réu Fábio, e que o mesmo declinou 

endereço na comarca de São José dos Quatro Marcos (fl. 1377), bem 

como podendo ser encontrado no local onde trabalha conforme fls. 

1398/1399, também naquela comarca, depreque-se o seu interrogatório.

Com o retorno da missiva devidamente cumprida, dou por encerrada a 

instrução processual, pelo que determino vistas ao Ministério Público e 

para as defesas, para que apresentem, retifiquem ou ratifiquem suas 

alegações finais, cabendo o prazo sucessivo de 05 (cinco) dias.

Com o aporte das alegações finais, voltem-me conclusos para sentença.

Não sendo cumprida a missiva voltem-me conclusos.

Intimem-se.

Ciência ao Ministério Público.

Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Porto Esperidião/MT, 06 de dezembro de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000123-68.2018.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA RAMOS BERTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROGERIO DOS SANTOS BACHEGA OAB - MT0013184A 

(ADVOGADO(A))

ADRIELLE DOS SANTOS BACHEGA OAB - MT0015192A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PORTO ESPERIDIAO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PORTO ESPERIDIÃO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO 

ESPERIDIÃO AVENIDA JUSCELINO KUBISTCHEK, 49, CENTRO, PORTO 

ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de 

Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIACNHINI 

PROCESSO n. 1000123-68.2018.8.11.0098 Valor da causa: R$ 13.904,00 

ESPÉCIE: [ANULAÇÃO, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]

->PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO (1107) POLO ATIVO: Nome: MARIA 

APARECIDA RAMOS BERTO Endereço: Rua Cuiabá, s/n, Zona Rural, Vila 

Cardoso, PORTO ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 POLO PASSIVO: 

Nome: MUNICIPIO DE PORTO ESPERIDIAO Endereço: Rua Arnaldo Jorge da 

Cunha, CENTRO, PORTO ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação Sala: PORTO ESPERIDIÃO - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

Data: 21/01/2019 Hora: 09:00 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Nessa 

audiência as partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada a 

composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, 

do CPC, as citações e intimações, independentemente de autorização 

judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, nos feriados 

ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 

5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 372 da CNGC 

inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados deverão 

estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. (Para mandados de 

audiência) Nos termos do art. 373 da CNGC, nos casos de intimação para 

audiência, os mandados serão devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas 

úteis antes da data designada, salvo deliberação em contrário. PORTO 

ESPERIDIÃO, 11 de dezembro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 
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localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Comarca de Querência

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 63483 Nr: 4250-23.2018.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROPECUARIA QUATUM LTDA-EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEFEND PRODUTOS E SERVIÇOS 

AGROPECUÁRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTHUR DE ALCANTARA 

APARECIDO MACHADO - OAB:22.152/GO, MILENA DE FARIA 

BARBOSA - OAB:43481

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, em virtude da ausência de interesse processual advindo da 

inadequação da via eleita, nos termos do art. 485, inciso VI, do 

CPC.Condeno a parte autora nas custas e despesas processuais.Após o 

trânsito em julgado, traslade-se cópia da sentença e da certidão de 

trânsito em julgado ao processo código n°. 31679, e arquive-se com as 

baixas necessárias.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 35720 Nr: 455-14.2015.811.0080

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WENDER APARECIDO FERNANDES NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, verificando-se que não houve qualquer alteração fática em 

relação à prisão do custodiado, INDEFIRO o pedido, mantendo a decisão 

que decretou sua prisão preventiva. SECRETARIA: cumpra-se os atos 

processuais necessários para a realização da sessão de julgamento 

designada nos autos para o dia 09.01.2019.Ciência ao MPE. Intime-se.Às 

providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 57942 Nr: 1687-56.2018.811.0080

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERSON VIEIRA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco Batista de 

Vasconcelos - OAB:6.259B

 Vistos.

 Converto o julgamento em diligência.

 Ao Ministério Público para manifestação acerca do pedido da defesa de 

restituição de coisa apreendida.

 Após, conclusos.

 Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 55148 Nr: 527-93.2018.811.0080

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO LOPES DE MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Deusiano Ferreira dos 

Santos - OAB:6883-A, Deybson Ibiapino Costa Santos - 

OAB:19.171/O

 Vistos.

 Conforme ofício anexo aos autos, observo que as informações em HC já 

foram prestadas por este Juízo.

 Ademais, a denúncia foi recebida em 14.11.2018, ocasião em que foi 

designada audiência de instrução e julgamento para o dia 08.01.2019.

 Desta forma, inexistindo expedição de carta precatória, ofícios e 

mandados, deverá a Secretaria deste Juízo cumprir as determinações 

contidas na decisão de REF. 99, COM URGÊNCIA.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 57915 Nr: 1679-79.2018.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONALDO ILKIU DECIAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE PRESTES JASPER - 

OAB:19527/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Eduardo Pereira 

Sanches - OAB:22.233/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 056/2007/CGJ, 

impulsiono o presente feito para intimar a parte autora, via DJE, através de 

seu Advogado, para que apresente impugnação à Contestação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 63095 Nr: 4020-78.2018.811.0080

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERSON PEREIRA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Deusiano Ferreira dos 

Santos - OAB:6883-A, Deybson Ibiapino Costa Santos - 

OAB:19.171/O

 Assim, verificando-se que não houve qualquer alteração fática em 

relação à prisão do custodiado, INDEFIRO o pedido, mantendo a decisão 

que decretou sua prisão preventiva. Intime-se a defesa do denunciado 

Wanderson para apresentação de defesa prévia no prazo de 10 (dez) 

dias. Ciência ao MPE.Cumpra-se. Intime-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 63095 Nr: 4020-78.2018.811.0080

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERSON PEREIRA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Deusiano Ferreira dos 

Santos - OAB:6883-A, Deybson Ibiapino Costa Santos - 

OAB:19.171/O

 Vistos.

 Ao MP para manifestação.

 Após, conclusos.

 Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63095 Nr: 4020-78.2018.811.0080

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERSON PEREIRA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Deusiano Ferreira dos 

Santos - OAB:6883-A, Deybson Ibiapino Costa Santos - 

OAB:19.171/O

 Nos termos do Provimento 056/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para 

intimar o Réu, via DJE, na pessoa de seus Patronos, da r. Decisão de ref. 
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25 que indeferiu o pedido de revogação de prisão, bem como para que 

apresende defesa prévia no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62592 Nr: 3769-60.2018.811.0080

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELIPHE PEREIRA TAVARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO BATISTA ALVES 

BEZERRA - OAB:22090/O

 Nos termos do Provimento 056/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para 

intimar o Réu, via DJE, na pessoa de seu Patrono, para que apresente 

defesa prévia, uma vez que os dois arquivos juntados na ref. 12, com 

protocolo de ID 64458 são a Procuração.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000172-66.2018.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELICA BEATRIZ WEBER DA CRUZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

THALLES NOBREGA MIRANDA REZENDE DE BRITTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

QUERÊNCIA DECISÃO Processo: 1000172-66.2018.8.11.0080. 

REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: ANGELICA BEATRIZ WEBER DA 

CRUZ Vistos. A alienação fiduciária em garantia é um contrato instrumental 

em que uma das partes, em confiança, aliena a outra a propriedade de um 

determinado bem, ficando esta parte (uma instituição financeira, em regra) 

obrigada a devolver àquela o bem que lhe foi alienado quando verificada a 

ocorrência de determinado fato. No contrato de alienação fiduciária, a 

mora decorre do simples vencimento do prazo para pagamento, mas a lei 

exige que o credor (mutuante) demonstre a ocorrência desse atraso 

notificando o devedor. Assim, o credor deverá fazer a notificação 

extrajudicial do devedor de que este se encontra em débito, comprovando, 

assim, a mora. Essa notificação é indispensável para que o credor possa 

ajuizar ação de busca e apreensão. A propósito, a comprovação da mora 

é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado Fiduciariamente 

(Enunciado 72 da Súmula do STJ). Na espécie, verifico que A 

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL NÃO FOI ENTREGUE NO ENDEREÇO DO 

DEVEDOR, razão pela qual a mora não está devidamente comprovada, o 

que impede a concessão do pedido liminar, a teor do que dispõe o art. 3º 

do DL 911/69. Ou seja, observo dos autos que a notificação extrajudicial 

restou frustrada, de modo que deveria a parte autora ter exaurido os 

meios para a notificação da devedora, esgotando diligências pertinentes e, 

quiçá, promovido o protesto, mesmo com a intimação por edital. Porém, in 

casu, a ÚNICA DILIGÊNCIA CONSTITUIU-SE DA NOTIFICAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL INFRUTÍFERA. Dessa forma, não foi comprovada nos 

autos a constituição em mora do devedor. Portanto, faculto à parte autora 

a EMENDA da petição inicial, no prazo legal, para que comprove a mora da 

parte ré, juntando comprovante válido de notificação extrajudicial, protesto 

do título ou notificação extrajudicial feita por intermédio do Cartório de 

Títulos e Documentos, entregue no endereço do domicílio do devedor, 

sendo dispensada a sua notificação pessoal (STJ. 3ª Turma. AgRg no 

AREsp 418.617/RS, Rel. Min. Sidnei Beneti, julgado em 06/02/2014). 

Aguarde-se em cartório a manifestação da parte, certificando-se. Após, 

conclusos para apreciação do pedido liminar ou extinção do feito. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000179-58.2018.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - RS30820-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO TELES DE OLIVEIRA NETO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

THALLES NOBREGA MIRANDA REZENDE DE BRITTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

QUERÊNCIA DECISÃO Processo: 1000179-58.2018.8.11.0080. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

JOAO TELES DE OLIVEIRA NETO Vistos. Determino que a parte autora 

emende a petição inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, para adequá-la às 

determinações dos arts. 319 e 320 do Novo CPC, sob pena de 

indeferimento (art. 321, parágrafo único do Novo CPC), visto que não 

procedeu ao recolhimento das custas e taxas devidas, conforme 

apontamento no sistema PJE. Transcorrido o prazo supra, certifique-se e 

tornem conclusos. Cumpra-se. Às providências.

Comarca de Ribeirão Cascalheira

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 61230 Nr: 3786-02.2018.811.0079

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nelson Ferreira da Luz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucas Oliveira da Luz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra Sbrissa Abud - 

OAB:8.963 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para abrir vistas dos autos a parte Autora para 

fins de acostar aos autos comprovante do pagamento da diligência - 

Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 37938 Nr: 833-70.2015.811.0079

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlito Borges dos Reis, Cleiton Jesus dos 

Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hallex Sandro Mingoti Rego - 

OAB:OAB/MT 15.093, João Augusto de Oliveira Dolzan - OAB:6515

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 52/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para abrir vistas a parte apelada para 

apresentação de contrarrazões no prazo legal, em homenagem ao 

contraditório, conforme estabelecido em sede de acórdão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 37445 Nr: 634-48.2015.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WASHINGTON RESENDE DE BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria do INSS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO DE SOUZA MOURA - 

OAB:MT 17.880-A

 Vistos.

 Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 27 de 

março de 2019, às 14h45 (horário oficial do Estado de Mato Grosso).

 Defiro a produção de prova oral, consistente em depoimentos pessoais e 

inquirição de testemunhas (a necessidade dos depoimentos pessoais será 

verificada por ocasião da audiência).

As testemunhas deverão ser ao máximo de três para cada parte. Somente 

será admitida a inquirição de testemunhas em quantidade superior na 

hipótese de justificada imprescindibilidade e se necessária para a prova 

de fatos distintos.

 Fixo o prazo de 15 (quinze) dias para que as partes apresentem rol de 
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testemunhas.

O comparecimento das testemunhas ocorrerá independentemente de 

intimação, competindo às próprias partes (cabe ao advogado da parte 

informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local 

da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo).

Eventuais preliminares serão analisadas em sede de audiência.

O ônus da prova segue a regra prevista no art. 373, caput, do NCPC.

Intimem-se as partes para que compareçam à solenidade 

supramencionada.

 Aguarde-se em cartório o dia da audiência.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 43896 Nr: 1712-43.2016.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLORINDA CANDIDA DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO DE SOUZA MOURA - 

OAB:MT 17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos.

 Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 27 de 

março de 2019, às 14h30 (horário oficial do Estado de Mato Grosso).

 Defiro a produção de prova oral, consistente em depoimentos pessoais e 

inquirição de testemunhas (a necessidade dos depoimentos pessoais será 

verificada por ocasião da audiência).

As testemunhas deverão ser ao máximo de três para cada parte. Somente 

será admitida a inquirição de testemunhas em quantidade superior na 

hipótese de justificada imprescindibilidade e se necessária para a prova 

de fatos distintos.

 Fixo o prazo de 15 (quinze) dias para que as partes apresentem rol de 

testemunhas.

O comparecimento das testemunhas ocorrerá independentemente de 

intimação, competindo às próprias partes (cabe ao advogado da parte 

informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local 

da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo).

Eventuais preliminares serão analisadas em sede de audiência.

O ônus da prova segue a regra prevista no art. 373, caput, do NCPC.

Intimem-se as partes para que compareçam à solenidade 

supramencionada.

 Aguarde-se em cartório o dia da audiência.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 42536 Nr: 1130-43.2016.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Rodrigues Vieira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO DE SOUZA MOURA - 

OAB:MT 17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 DIANTE DO EXPOSTO, JULGO IMPROCEDENTE o pedido, resolvendo-se o 

mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

condenando a autora ao pagamento de honorários advocatícios que fixo 

em 10% sobre o valor da causa, ficando suspensa a execução das 

verbas sucumbenciais diante dos benefícios da gratuidade 

processual.Transitado em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas 

de praxe.P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 41616 Nr: 743-28.2016.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Narciso Bezerra dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lúcia de Freitas Stein - 

OAB:8113-A MT, RICARDO DE SOUZA MOURA - OAB:MT 17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos.

 Tendo em vista que a parte autora já especificou as provas que pretende 

produzir, intime-se o INSS, com envio dos autos, para que no prazo de 05 

(cinco) dias aponte, de maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de 

fato e de direito que entenda pertinentes ao julgamento da lide.

Quanto às questões de fato, deverá indicar a matéria que considera 

incontroversa, bem como aquela que entende já provada pela prova 

trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a 

cada alegação.

Com relação ao restante, remanescendo controvertida, deverá especificar 

as provas que pretende produzir, justificando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência.

Quanto às questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, 

desde logo, manifestar-se sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, 

desde que interessem ao processo.

Com relação aos argumentos jurídicos trazidos pelas partes, deverão 

estar de acordo com toda a legislação vigente, que, presume-se, tenha 

sido estudada até o esgotamento pelos litigantes, e cujo desconhecimento 

não poderá ser posteriormente alegado.

Registre-se, ainda, que não serão consideradas relevantes as questões 

não adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças processuais, 

além de todos os demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados 

pela jurisprudência reiterada.

Por fim, tornem-me os autos conclusos para deliberações.

 Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 42343 Nr: 1029-06.2016.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO QUIRINO BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lúcia de Freitas Stein - 

OAB:8113-A MT, RICARDO DE SOUZA MOURA - OAB:MT 17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos.

 Tendo em vista que a parte autora já especificou as provas que pretende 

produzir, intime-se o INSS, com envio dos autos, para que no prazo de 05 

(cinco) dias aponte, de maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de 

fato e de direito que entenda pertinentes ao julgamento da lide.

Quanto às questões de fato, deverá indicar a matéria que considera 

incontroversa, bem como aquela que entende já provada pela prova 

trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a 

cada alegação.

Com relação ao restante, remanescendo controvertida, deverá especificar 

as provas que pretende produzir, justificando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência.

Quanto às questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, 

desde logo, manifestar-se sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, 

desde que interessem ao processo.

Com relação aos argumentos jurídicos trazidos pelas partes, deverão 

estar de acordo com toda a legislação vigente, que, presume-se, tenha 

sido estudada até o esgotamento pelos litigantes, e cujo desconhecimento 

não poderá ser posteriormente alegado.

Registre-se, ainda, que não serão consideradas relevantes as questões 

não adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças processuais, 

além de todos os demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados 

pela jurisprudência reiterada.

Por fim, tornem-me os autos conclusos para deliberações.

 Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 46478 Nr: 803-64.2017.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALVINA PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO DE SOUZA MOURA - 

OAB:MT 17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos.

 Tendo em vista que a parte autora já especificou as provas que pretende 

produzir, intime-se o INSS, com envio dos autos, para que no prazo de 05 

(cinco) dias aponte, de maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de 

fato e de direito que entenda pertinentes ao julgamento da lide.

Quanto às questões de fato, deverá indicar a matéria que considera 

incontroversa, bem como aquela que entende já provada pela prova 

trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a 

cada alegação.

Com relação ao restante, remanescendo controvertida, deverá especificar 

as provas que pretende produzir, justificando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência.

Quanto às questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, 

desde logo, manifestar-se sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, 

desde que interessem ao processo.

Com relação aos argumentos jurídicos trazidos pelas partes, deverão 

estar de acordo com toda a legislação vigente, que, presume-se, tenha 

sido estudada até o esgotamento pelos litigantes, e cujo desconhecimento 

não poderá ser posteriormente alegado.

Registre-se, ainda, que não serão consideradas relevantes as questões 

não adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças processuais, 

além de todos os demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados 

pela jurisprudência reiterada.

Por fim, tornem-me os autos conclusos para deliberações.

 Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 48263 Nr: 1767-57.2017.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVANI COSTA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO DE SOUZA MOURA - 

OAB:MT 17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos.

 Tendo em vista que a parte autora já especificou as provas que pretende 

produzir, intime-se o INSS, com envio dos autos, para que no prazo de 05 

(cinco) dias aponte, de maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de 

fato e de direito que entenda pertinentes ao julgamento da lide.

Quanto às questões de fato, deverá indicar a matéria que considera 

incontroversa, bem como aquela que entende já provada pela prova 

trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a 

cada alegação.

Com relação ao restante, remanescendo controvertida, deverá especificar 

as provas que pretende produzir, justificando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência.

Quanto às questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, 

desde logo, manifestar-se sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, 

desde que interessem ao processo.

Com relação aos argumentos jurídicos trazidos pelas partes, deverão 

estar de acordo com toda a legislação vigente, que, presume-se, tenha 

sido estudada até o esgotamento pelos litigantes, e cujo desconhecimento 

não poderá ser posteriormente alegado.

Registre-se, ainda, que não serão consideradas relevantes as questões 

não adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças processuais, 

além de todos os demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados 

pela jurisprudência reiterada.

Por fim, tornem-me os autos conclusos para deliberações.

 Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 52748 Nr: 2-17.2018.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE CAETANO DE BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO TIAGO DE QUEIROZ 

DA MAIA SANTOS - OAB:23850/O, RICARDO DE SOUZA MOURA - 

OAB:MT 17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos.

 Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 27 de 

março de 2019, às 14h15 (horário oficial do Estado de Mato Grosso).

 Defiro a produção de prova oral, consistente em depoimentos pessoais e 

inquirição de testemunhas (a necessidade dos depoimentos pessoais será 

verificada por ocasião da audiência).

As testemunhas deverão ser ao máximo de três para cada parte. Somente 

será admitida a inquirição de testemunhas em quantidade superior na 

hipótese de justificada imprescindibilidade e se necessária para a prova 

de fatos distintos.

 Fixo o prazo de 15 (quinze) dias para que as partes apresentem rol de 

testemunhas.

O comparecimento das testemunhas ocorrerá independentemente de 

intimação, competindo às próprias partes (cabe ao advogado da parte 

informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local 

da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo).

Eventuais preliminares serão analisadas em sede de audiência.

O ônus da prova segue a regra prevista no art. 373, caput, do NCPC.

Intimem-se as partes para que compareçam à solenidade 

supramencionada.

 Aguarde-se em cartório o dia da audiência.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 52903 Nr: 112-16.2018.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE LOURDES CORREIA REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO TIAGO DE QUEIROZ 

DA MAIA SANTOS - OAB:23850/O, Ricardo de Souza Moura - 

OAB:OAB-MT 17880 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos.

 Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 27 de 

março de 2019, às 14h00 (horário oficial do Estado de Mato Grosso).

 Defiro a produção de prova oral, consistente em depoimentos pessoais e 

inquirição de testemunhas (a necessidade dos depoimentos pessoais será 

verificada por ocasião da audiência).

As testemunhas deverão ser ao máximo de três para cada parte. Somente 

será admitida a inquirição de testemunhas em quantidade superior na 

hipótese de justificada imprescindibilidade e se necessária para a prova 

de fatos distintos.

 Fixo o prazo de 15 (quinze) dias para que as partes apresentem rol de 

testemunhas.

O comparecimento das testemunhas ocorrerá independentemente de 

intimação, competindo às próprias partes (cabe ao advogado da parte 

informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local 

da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo).

Eventuais preliminares serão analisadas em sede de audiência.

O ônus da prova segue a regra prevista no art. 373, caput, do NCPC.

Intimem-se as partes para que compareçam à solenidade 

supramencionada.

 Aguarde-se em cartório o dia da audiência.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 56960 Nr: 1860-83.2018.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039412/12/2018 Página 822 de 855



TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosineide Maria da Silva Soares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIS DE JESUS LAURINDO 

- OAB:MT 18.483/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos.

 Com fundamento nos arts. 6º e 10º, do Novo Código de Processo Civil, 

faculto às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, de 

maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide.

Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que consideram 

incontroversa, bem como aquela que entendem já provada pela prova 

trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a 

cada alegação.

Com relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão 

especificar as provas que pretendem produzir, justificando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência.

O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, indeferindo-se, 

ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Quanto às questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, 

desde logo, manifestar-se sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, 

desde que interessem ao processo.

Com relação aos argumentos jurídicos trazidos pelas partes, deverão 

estar de acordo com toda a legislação vigente, que, presume-se, tenha 

sido estudada até o esgotamento pelos litigantes, e cujo desconhecimento 

não poderá ser posteriormente alegado.

Registre-se, ainda, que não serão consideradas relevantes as questões 

não adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças processuais, 

além de todos os demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados 

pela jurisprudência reiterada.

Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 38298 Nr: 1020-78.2015.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cicera Francisca Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS FERREIRA - 

OAB:100709 , Moises Ferreira Junior - OAB:OAB-GO 46.338

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos.

 Recebo o recurso de apelação em seus efeitos legais.

Intime-se o apelado para apresentação de contrarrazões recursais.

 Após, remetam-se os autos ao E.TRF1, independentemente de juízo de 

admissibilidade (art. 1.010, §3º, NCPC).

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 37834 Nr: 782-59.2015.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria das Graças Abreu de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX ALMEIDA LEAO - 

OAB:17068/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: procuradoria - OAB:

 Vistos.

 Com fundamento nos arts. 6º e 10º, do Novo Código de Processo Civil, 

faculto às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, de 

maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide.

Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que consideram 

incontroversa, bem como aquela que entendem já provada pela prova 

trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a 

cada alegação.

Com relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão 

especificar as provas que pretendem produzir, justificando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência.

O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, indeferindo-se, 

ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Quanto às questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, 

desde logo, manifestar-se sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, 

desde que interessem ao processo.

Com relação aos argumentos jurídicos trazidos pelas partes, deverão 

estar de acordo com toda a legislação vigente, que, presume-se, tenha 

sido estudada até o esgotamento pelos litigantes, e cujo desconhecimento 

não poderá ser posteriormente alegado.

Registre-se, ainda, que não serão consideradas relevantes as questões 

não adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças processuais, 

além de todos os demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados 

pela jurisprudência reiterada.

Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 58446 Nr: 2461-89.2018.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILBERTO PEREIRA DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SUELI VIEIRA DE SOUZA - 

OAB:116521, Wilson Massaiuki Sio Junior - OAB:9.661-A OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos.

 Junte-se a contestação apresentada pelo INSS, eventualmente.

 Após, intime-se a parte autora para apresentar impugnação à 

contestação.

 Por fim, conclusos.

 Cumpra-se. Às providências.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34443 Nr: 1206-38.2014.811.0079

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO ARAGUAIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALOISIO IRINEO JAKOBY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jacqueline Cavalcante 

Marques - OAB:MT0011784O, WEBERT CLINK DE CAMPOS ARRUDA - 

OAB:OAB-MT 19263

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ALOISIO IRINEO JAKOBY, Cpf: 

42368251987, Rg: 12R1125281, Filiação: Osvaldo Silvério Jakoby e Amália 

Catharina Jakoby, data de nascimento: 23/05/1979, brasileiro(a), 

casado(a), pecuarista. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: Trata-se de Ação Civil de Improbidade Administrativa 

promovida pelo Município de Bom Jesus do Araguaia - MT, no qual foi 

vítima de um desastre administrativo no mandato do requerido que praticou 

atos ruinosos ao patrimônio municipal. A nova administração que se 

instalou em 01/01/2013, tem encontrando grandes obstáculos na tentativa 

de regularização dos problemas deixados pelo Requerido, Dentre eles: 

salários atrasados dos funcionários e de fornecedores, falta de prestação 

de contas de convênios, dilapidação do patrimônio público, repasses que 

vieram para um determinado fim e que desapareceram, em fim, o município 

encontra-se em um verdadeiro caos.

Despacho/Decisão: Vistos (META 2 CNJ).Conforme jurisprudência do STJ 

"é suficiente a demonstração de indícios razoáveis de prática de atos de 
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improbidade e autoria, para que se determine o processamento da ação, 

em obediência ao princípio do in dubio pro societate, a fim de possibilitar o 

maior resguardo do interesse público" (REsp 1.197.406/MS, Rel.ª Ministra 

Eliana Calmon, 2.ª T., DJe 22/8/2013). Neste espectro, na ação de 

improbidade administrativa, somente se rejeita a inicial quando ficar 

caracterizada, sem sombra de dúvida, que a ela é temerária, ante a 

absoluta inexistência de indícios da prática de ato ímprobo.Isso porque a 

decisão que recebe a inicial da ação civil de improbidade administrativa 

está condicionada apenas à existência de indícios suficientes da prática 

de ato de improbidade (art. 17, § 6º, da Lei 8.429 /92), não comportando a 

análise do mérito em sua inteireza.Assim, constatada a presença de 

indícios suficientes da prática de atos de improbidade por parte dos 

requeridos, consistentes em irregularidades, as quais, em tese, podem ter 

ensejado violação aos princípios da Administração Pública e lesão ao 

erário, deve ser recebida a inicial, nos termos do art. 17, § 9º, da Lei 8.429 

/92.Diante disso, dado o indício da existência de ato de improbidade 

praticado pelos réus, que será examinado mais detidamente no curso da 

ação, recebo a petição inicial, a fim de possibilitar o maior resguardo do 

interesse público, notadamente pela "contestação por negativa geral" 

apresentada.CITE-SE O REQUERIDO PARA QUE APRESENTE 

CONTESTAÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 17, § 9° DA LEI N°. 

8.429/1.992.E em virtude da impossibilidade de conciliação/mediação 

(indisponibilidade desses direitos e a natureza ínsita à repressão do(s) 

ato(s) ímprobo(s)), deixo de designar audiência conciliatória, conforme 

preceitua o Novo CPC.Após o transcurso do prazo legal, abra-se vista à 

parte autora.Por fim, conclusos. Às providências.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Thiago Afonso Carolo 

Teichmann, digitei.

Ribeirão Cascalheira, 11 de dezembro de 2018

Servidor/matricula: Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 13827 Nr: 169-20.2007.811.0079

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERTIVERDE MATO GROSSO - COMERCIO E 

REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS AGRO. LTDA, ANTONIO PENASSO, 

Sonia Sueli Pereira Novo Penasso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARLINDO CARLOS GUILHERME, ANA LUCIA 

MOREIRA GUILHERME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio de Morais Pinto Júnior 

- OAB:MT 3652-A, Carlos Renato Soto Arantes - OAB:GO 35.158

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIZABETE FATIMA FLORES - 

OAB:9168/MT, Jacqueline Cavalcante Marques - OAB:MT0011784O

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR o patrono da parte requerente 

Antonio Penasso, para se manifestar no feito sobre a petição de 

fls.378/438, conforme determinado na decisão de fls. 464, tendo em vista 

a petição de fls. 474.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1000119-88.2018.8.11.0079

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO ALVES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

JESUINO ALVES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

LUZIA ALVES DE ALMEIDA SOARES (REQUERENTE)

MARIA HELENA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

RITA HELENA ALVES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

MARIA DE LOURDES ALVES ALMEIDA TIMO (REQUERENTE)

GERALDO ALVES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

DONIZETE ALVES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

ROBERTO ALVES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

MARIA APARECIDA ALVES SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR DA SILVA AVELAR OAB - MT21334/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO DE FREITAS FEITOSA (REQUERIDO)

RUFINO JOSE DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

THALLES NOBREGA MIRANDA REZENDE DE BRITTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

R I B E I R Ã O  C A S C A L H E I R A  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1000119-88.2018.8.11.0079. REQUERENTE: ANTONIO ALVES DE 

ALMEIDA, JESUINO ALVES DE ALMEIDA, ROBERTO ALVES DE ALMEIDA, 

MARIA APARECIDA ALVES SOARES, GERALDO ALVES DE ALMEIDA, 

DONIZETE ALVES DE ALMEIDA, RITA HELENA ALVES DE ALMEIDA, 

MARIA DE LOURDES ALVES ALMEIDA TIMO, LUZIA ALVES DE ALMEIDA 

SOARES, MARIA HELENA DE ALMEIDA REQUERIDO: FERNANDO DE 

FREITAS FEITOSA, RUFINO JOSE DE ALMEIDA Vistos. Determino que a 

parte autora emende a petição inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, para 

adequá-la às determinações dos arts. 319 e 320 do Novo CPC, sob pena 

de indeferimento (art. 321, parágrafo único do Novo CPC), visto que não 

formulou pedido de assistência judiciária gratuita, tampouco procedeu ao 

recolhimento das custas e taxas devidas, conforme apontamento no 

sistema PJE. Aguarde-se em cartório. Transcorrido o prazo, conclusos.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000029-17.2017.8.11.0079

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA SEVERINO DA CRUZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Jean C. da Rocha (REQUERIDO)

Magistrado(s):

THALLES NOBREGA MIRANDA REZENDE DE BRITTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA DESPACHO Processo: 

1000029-17.2017.8.11.0079. REQUERENTE: ELIZANGELA SEVERINO DA 

CRUZ REQUERIDO: JEAN C. DA ROCHA Vistos. Arquive-se.

Comarca de Rio Branco

Vara Única

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 8874 Nr: 917-36.2007.811.0052

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Alzira Mendes de Souza Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo de Souza - OAB:MT - 

11.283-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte requerente para informar nos autos, o n° da 

conta bancária para levantamento do valor depositado.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 8879 Nr: 930-35.2007.811.0052

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JPdS, Maria de Lourdes Pereira da Silva e Outro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo de Souza - OAB:MT - 

11.283-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte requerente para informar nos autos, o n° da 

conta bancária para levantamento do valor depositado.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 8888 Nr: 921-73.2007.811.0052

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edvaldo Alves da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo de Souza - OAB:MT - 

11.283-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Alceu Dalle Laste - 

OAB:Procurador

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte requerente para informar nos autos, o n° da 

conta bancária para levantamento do valor depositado.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 9247 Nr: 163-60.2008.811.0052

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Irene Andrade da Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Solda de 

Lima - OAB:MT - 9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte requerente para informar nos autos, o n° da 

conta bancária para levantamento do valor depositado.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 11045 Nr: 377-17.2009.811.0052

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Fátima Ferreira Bortolozzo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Solda de 

Lima - OAB:MT - 9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte requerente para informar nos autos, o n° da 

conta bancária para levantamento do valor depositado.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 14071 Nr: 733-41.2011.811.0052

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Creuza Estevam da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Roberto dos Santos - 

OAB:MT - 5701-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte requerente para informar nos autos, o n° da 

conta bancária para levantamento do valor depositado.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 14323 Nr: 985-44.2011.811.0052

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edvaldo José de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Galileu Zampieri - OAB:MT - 

11.574, Giuseppe Zampieri - OAB:MT - 10603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte requerente para informar nos autos, o n° da 

conta bancária para levantamento do valor depositado.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31566 Nr: 19-13.2013.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cely Custodio Neta

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte requerente para informar nos autos, o n° da 

conta bancária para levantamento do valor depositado.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31796 Nr: 258-17.2013.811.0052

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Adriana Gomes dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Galileu Zampieri - OAB:MT - 

11.574, Giuseppe Zampieri - OAB:MT - 10603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte requerente para informar nos autos, o n° da 

conta bancária para levantamento do valor depositado.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 32422 Nr: 883-51.2013.811.0052

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Josivania da Silva Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo de Souza - OAB:MT - 

11.283-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte requerente para informar nos autos, o n° da 

conta bancária para levantamento do valor depositado.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35176 Nr: 90-44.2015.811.0052

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Eunice Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Solda de 

Lima - OAB:MT - 9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte requerente para informar nos autos, o n° da 

conta bancária para levantamento do valor depositado.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 45589 Nr: 1711-08.2017.811.0052

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adriana Martins Palmeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dyogenes Kássio Cândido da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DA CONCEIÇÃO PAIVA - 

OAB:22398
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1711-08..2017.811.0052 – Código 45589

Vistos etc.,

CUMPRA-SE “in totum” a decisão exarada à ref. 21, com a intimação do Dr. 

André da Conceição Paiva - OAB. 22.398/O para se manifestar

 Ato contínuo, dê-se VISTA dos autos ao Ministério Público para o mesmo 

desiderato.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34379 Nr: 1093-68.2014.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jair Silva de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT - 5106-A

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar o patrono do réu para manifestar-se no prazo legal, 

acerca da certidão de referência 73.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 30633 Nr: 483-71.2012.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edith Pereira Coelho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) EDUARDO PIMENTA 

DE FARIAS, para devolução dos autos nº 483-71.2012.811.0052, 

Protocolo 30633, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 34379 Nr: 1093-68.2014.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jair Silva de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT - 5106-A

 Isso posto, RESOLVO O MÉRITO e JULGO PROCEDENTE A PRETENSÃO 

PUNITIVA ESTATAL em desfavor da parte ré JAIR SILVA DE OLIVEIRA, já 

qualificado nos autos, para o CONDENAR pela prática do crime de lesão 

corporal, em contexto de violência doméstica contra a mulher, previsto no 

art. 129, §9º, do Código Penal, assim como passo à 

individualização/fixação da(s) pena(s) – CRFB/88, art. 5º, XLVI -, 

fazendo-a de acordo com as conclusões suso – CPP, art. 387, I a III; CP, 

arts. 59, 60 -, cuja “pena-base será fixada atendendo-se ao critério do art. 

59 deste Código; em seguida serão consideradas as circunstâncias 

atenuantes e agravantes; por último, as causas de diminuição e de 

aumento” - CP, art. 68.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 56609 Nr: 3859-55.2018.811.0052

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LMdS, TTMdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RMdJdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Roberto dos Santos 

Junior - OAB:MT - 21786-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, designei audiência de conciliação para o dia 

27/02/2019 às 14:30 horas.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 11527 Nr: 831-94.2009.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Gonçalves do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Lambari D'Oeste/MT, HSBC Bank 

Brasil S/A - Banco Múltiplo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Solda de 

Lima - OAB:MT - 9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT - 5106-A, Jorge Luiz Miraglia Jaudy - OAB:6735/MT

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte requerente, para manifestar-se no prazo legal, 

acerca dos embargos de declaração.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 13547 Nr: 209-44.2011.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Carlos Gonçalves da Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Lambari D'Oeste/MT, HSBC Bank 

Brasil S/A - Banco Múltiplo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Solda de 

Lima - OAB:MT - 9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT - 5106-A, João de Freitas Novais II - OAB:MT - 12052, Jorge 

Luiz Miraglia Jaudy - OAB:6735/MT

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte requerente, para manifestar-se no prazo legal, 

acerca dos embargos de declaração.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 11484 Nr: 778-16.2009.811.0052

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Delvan Bartolomeu de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Lambari D'Oeste/MT, HSBC Bank 

Brasil S/A - Banco Múltiplo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Solda de 

Lima - OAB:MT - 9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT - 5106-A, João de Freitas Novais II - OAB:MT - 12052, Jorge 

Luiz Miraglia Jaudy - OAB:6735/MT

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte requerente, para manifestar-se no prazo legal, 

acerca dos embargos de declaração.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 33990 Nr: 841-65.2014.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Natalino Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silvio José Columbano 

Monez - OAB:8.996/MT

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar o patrono do réu, acerca da expedição de certidão de 

honorários.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 13541 Nr: 203-37.2011.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luzia Xavier Pinheiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Lambari D'Oeste/MT, HSBC Bank 

Brasil S/A - Banco Múltiplo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Solda de 

Lima - OAB:MT - 9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT - 5106-A, João de Freitas Novais II - OAB:MT - 12052, Jorge 

Luiz Miraglia Jaudy - OAB:6735/MT

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte requerente, para manifestar-se no prazo legal, 

acerca dos embargos de declaração.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 11478 Nr: 773-91.2009.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edvaldo de Oliveira Mendes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Lambari D'Oeste/MT, HSBC Bank 

Brasil S/A - Banco Múltiplo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Solda de 

Lima - OAB:MT - 9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT - 5106-A, Jorge Luiz Miraglia Jaudy - OAB:6735/MT

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte requerente, para manifestar-se no prazo legal, 

acerca dos embargos de declaração.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 37694 Nr: 1011-03.2015.811.0052

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VRdS, NCRS, NRS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amós Medeiros dos Santos - 

OAB:MT - 21378-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte requerente para manifestar-se no prazo legal, 

acerca da certidão de referência 71.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000141-33.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO VALENTIM FIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEYVISON BARRETO DE SOUZA OAB - MT23202/O (ADVOGADO(A))

MARCIO JOSE DA SILVA OAB - MT0016225A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - MT0018150S 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RIO 

BRANCO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO RUA 

CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000 CARTA DE 

INTIMAÇÃO PROCESSO n. 1000141-33.2018.8.11.0052 Valor da causa: 

R$ 5.000,00 ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

MARCELO VALENTIM FIM, Endereço: Av. dos Imigrantes, s/n, centro, RIO 

BRANCO - MT - CEP: 78275-000 POLO PASSIVO: TIM CELULAR S.A., 

Endereço: RUA BARÃO DE MELGAÇO, 3093, - DE 1747/1748 A 

3269/3270, CENTRO SUL, CUIABÁ - MT - CEP: 78020-800 Senhor(a): 

POLO ATIVO: MARCELO VALENTIM FIM Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, na qualidade de REQUERENTE, para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, apresentar cálculo atualizado para execução da sentença no 

processo acima indicado. Despacho/Decisão: Sentença Anexa . RIO 

BRANCO, 11 de dezembro de 2018. Atenciosamente, (Assinado 

Digitalmente) Técnico(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000130-04.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

NEWTON PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CESAR LUIZ BRANICIO DA SILVA OAB - MT0021373A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RIO 

BRANCO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO RUA 

CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000 CARTA DE 

INTIMAÇÃO PROCESSO n. 1000130-04.2018.8.11.0052 Valor da causa: 

R$ 10.966,64 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

POLO ATIVO: NEWTON PEREIRA, Endereço: Rua Minas Gerais, s/n, Bom 

Jardim, SALTO DO CÉU - MT - CEP: 78270-000 POLO PASSIVO: ENERGISA 

MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, Endereço: REDE 

CEMAT, n 184, RUA VEREADOR JOÃO BARBOSA CARAMURU 184, 

BANDEIRANTES, CUIABÁ - MT - CEP: 78010-900 Senhor(a): POLO ATIVO: 

NEWTON PEREIRA Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na 

qualidade de REQUERENTE, para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar 

cálculo atualizado para execução da sentença no processo acima 

indicado. Despacho/Decisão: Sentença Anexa . RIO BRANCO, 11 de 

dezembro de 2018. Atenciosamente, (Assinado Digitalmente) Técnico(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 
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aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 38790 Nr: 279-85.2016.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edevaldo José de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: César Luiz Branicio da Silva - 

OAB:MT - 21373-O

 1. Diante da ausência de Defensoria Pública nesta Comarca, NOMEIO para 

patrocinar a defesa do acusado neste processo o douto(a) advogado(a), 

Dr.(ª) César Luiz Branicio da Silva. Ressalto que os honorários 

advocatícios serão arbitrados em sentença, conforme o trabalho realizado 

e tabela da OAB/MT.

2. Homologo a desistência da testemunha Roberto Rivelino Rodrigues de 

Souza.

3. Dê-se vista ao MINISTÉRIO PUBLICO, conforme requerido.

4. Após, voltem-me conclusos para designar nova data de audiência para 

a oitiva das testemunhas Joseane Fermino e Ingrid Coluna, bem como para 

o interrogatório do acusado.

 Cumpra-se. Às providências”.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 39141 Nr: 426-14.2016.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Keila Nunes de Moura Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: César Luiz Branicio da Silva - 

OAB:MT - 21373-O

 1. Diante da ausência de Defensoria Pública nesta Comarca, NOMEIO para 

patrocinar a defesa do acusado neste processo o douto(a) advogado(a), 

Dr.(ª) César Luiz Branicio da Silva. Ressalto que os honorários 

advocatícios serão arbitrados em sentença, conforme o trabalho realizado 

e tabela da OAB/MT.

2. DECRETO a “REVELIA” do acusado Keila Nunes de Moura Ribeiro, com 

fundamento no artigo 367 do CPP, diante de sua ausência injustificada, 

apesar de devidamente intimado.

3. Declaro encerrada a instrução criminal.

 4. Saem os presentes intimados para apresentação de alegações finais 

por memorias, no prazo sucessivo de 05 (cinco) dias, nos termos do 

artigo 403, § 3º do CPP.

 5. Apresentados os memoriais finais, façam-me CONCLUSOS para 

prolação da sentença.

Cumpra-se. Às providências”.

Saem os presentes devidamente intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 39073 Nr: 392-39.2016.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roseane Laurentino da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: César Luiz Branicio da Silva - 

OAB:MT - 21373-O

 Processo nº 392-39.2016.811.0052 – Código 39073

Vistos em correição.

Em tempo e considerando a necessidade de readequação da pauta, 

redesigno a audiência outrora aprazada para o dia 01 DE AGOSTO DE 

2018 ÀS 14H45MIN, devendo as partes serem intimadas nos termos da 

última decisão exarada.

 INTIMEM-SE.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

Comarca de Rosário Oeste

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 86800 Nr: 4362-39.2018.811.0032

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WANDER LINEKER GRUKTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSELI DA ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO MAGANHA DE LIMA - 

OAB:17538/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que a parte autora requereu o prazo de 72h para 

comprovação do recolhimento das custas judiciais, o que, mesmo tendo 

decorrido mencionado prazo, ainda não o fez, DETERMINO sua intimação, 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias EMENDE a petição inicial, trazendo 

a colação o comprovante de recolhimento das custas, sob pena de 

indeferimento da petição inicial.

Intime-se.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 50658 Nr: 585-56.2012.811.0032

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Nunes Severo Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:OAB/MT 16.691/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA LUIZA ANTUNES GOMES 

- OAB:12588/O

 Vistos.

 Diante da ausência da parte exequente, a qual foi intimada conforme 

certidão de fls. 119, torna-se impossível a realização desta audiência.

Dessa forma, entendo que sua conduta é caracterizadora de litigância de 

má-fé, conforme dispõe o art. 334, § 8, do Código de Processo Civil, razão 

pela qual aplico a sansão de pagamento de multa de 2% da vantagem 

econômica pretendida, que no caso é de R$ 201.364,81 (duzentos e um 

mil, trezentos e sessenta e quatro reais e oitenta e um centavos), valor 

este que deverá ser revertido em favor do Estado de Mato Grosso. 

Expeça-se certidão de dívida, comunicando a Procuradoria Geral do 

Estado para ciência e cobrança.

No mais, determino a efetivação da penhora já deferida à fl. 114.

Ricardo Nicolino de Castro

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 86261 Nr: 4091-30.2018.811.0032

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jocid Apolinário de Santana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O Estado de Mato Grosso, Secretaria de 

Estado da Fazenda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: POLLYANA JOAQUIM MORAIS 

COSTA - OAB:18792/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Vistos.

Inicialmente, verifico que a petição inicial merece ser emendada, uma vez 

que a parte autora, inadvertidamente, arrolou no polo passivo da demanda 

a Secretaria de Estado da Fazenda, órgão do Estado de Mato Grosso que 

não possui personalidade jurídica, tampouco judiciária, para figurar como 

parte do processo.

Ante o exposto, forte em tais fundamentos, intime-se a parte autora para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, EMENDE a petição inicial, retificando o 

vício apontado, o que faço com arrimo no art. 321 do Código de Processo 

Civil.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Rosário Oeste/MT, 10 de dezembro de 2018.

RICARDO NICOLINO DE CASTRO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 86402 Nr: 4161-47.2018.811.0032

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edinei Abrão Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nilton Marcos Nunes Pereira 

- OAB:15481

 Ante o exposto, forte em tais fundamentos de fato e de direito, INDEFIRO 

o pedido de revogação da prisão preventiva, o que faço pelos 

fundamentos alhures declinados, além daqueles já delineados na decisão 

que a decretou, tudo com fundamento no art. 312 e ss. do Código de 

Processo Penal.Ciência ao MPE.Intime-se.Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo.Ciência ao MPE.Às 

providências.Rosário Oeste/MT, 10 de dezembro de 2018.Ricardo Nicolino 

de CastroJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 86833 Nr: 4382-30.2018.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ ALFREDO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELENICE MARIA BORGES - 

OAB:3617/O, ORIVALDO JOSÉ DE SOUZA JUNIOR - OAB:25597/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, forte em tais fundamentos de fato e de direito, por ora, 

INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela, o que faço com arrimo no art. 

311 do CPC. Ademais, infere-se dos presentes autos que o direito 

discutido reveste-se de natureza indisponível, cujo efeito processual mais 

evidente é a impossibilidade de autocomposição entre as partes litigantes, 

de molde a ser inaplicável o art. 334, do Código de Processo Civil.Com 

efeito, visando dar regular processamento ao feito, imperiosa a 

observância do que vaticina a Recomendação n.º 1/2015 do Conselho 

Nacional de Justiça, vejamos: Art. 1º Recomendar aos Juízes Federais e 

aos Juízes de Direito com competência previdenciária ou acidentária, nas 

ações judiciais que visem à concessão de benefícios de aposentadoria 

por invalidez, auxílio-doença e auxílio-acidente e dependam de prova 

pericial médica, que:I - ao despacharem a inicial, considerem a 

possibilidade de, desde logo, determinarem a realização de prova pericial 

médica, com nomeação de perito do Juízo e ciência à parte Autora dos 

quesitos a ele dirigidos, facultando-se às partes a apresentação de outros 

quesitos e indicação de assistentes técnicos, e, se possível, designando 

data, horário e local para o ato;II - a citação do Instituto Nacional do Seguro 

Social (INSS) seja realizada acompanhada de laudo da perícia judicial, 

possibilitando a apresentação de proposta de acordo ou resposta pela 

Procuradoria-Geral Federal;III - priorizem a concentração das perícias, 

viabilizando a participação da assistência técnica das partes;IV - também 

ao despachar a inicial, intimem o INSS para, sempre que possível, fazer 

juntar aos autos cópia do processo administrativo (incluindo eventuais 

perícias administrativas) e/ou informes dos sistemas informatizados 

relacionados às perícias médicas realizadas. Assim, desde já, pelos 

fundamentos alhures, NOMEIO como perito judicial, independentemente de 

compromisso, o Dr. WINSTON CARLOS DA SILVA, CRM/MT 9.555, com 

endereço profissional na AV. SENADOR METELLO, N° 1683 – BAIRRO 

PORTO, CUIABÁ/MT, CEP: 78032-175

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 63024 Nr: 1809-24.2015.811.0032

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: A. M. DE ALMEIDA MARTINS – ASSESSORIA, 

ASSISTÊNCIA E EXTENSÃO RURAL – ME, Adriano Manoel de Almeida 

Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ROBERTO DA COSTA – ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANEIRTON PARREIRA SILVA - 

OAB:3577

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Diante da comprovação dos depósitos, conforme documentos encartados 

à ref. 21, cumpram-se na íntegra as decisões contidas nas refs. 3 e 8.

Intime-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 62261 Nr: 1516-54.2015.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOEL PEREIRA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sul América Companhia Nacional de Seguros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LUIZA ANTUNES GOMES - 

OAB:12588/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte autora para que, no prazo legal, apresente impugnaçâo à 

contestação.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 79726 Nr: 359-41.2018.811.0032

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Guilherme Oliveira Felix de Santana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUILHERME AUGUSTO FACCENDA 

GUIMARÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JATABAIRU FRANCISCO NUNES - 

OAB:4903

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que já decorrido o prazo solicitado pela parte autora na 

petição de ref. 13, intime-se a mesma para que no prazo de 15 (quinze) 

dias manifeste interesse no prosseguimento do feito.

Ademais, requisite-se informações acerca da carta precatória outrora 

expedida.

Cumpra-se.

Às providências.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 77840 Nr: 3977-28.2017.811.0032

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIAN BULHÕES DE LIMA, Arnaldo de 

Barros Amaro, Diego Monge de Souza Lemes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública da 

Comarca de Rosário Oeste - MT - OAB:, Everton Henrique de 

Moraes Barradas - OAB:21176, SIMONY MARIA DA SILVA ROCHA - 

OAB:15447, Wesley Robert Amorim - OAB:6.610

 Vistos.

 Permaneçam os autos conclusos para decisão.

Ricardo Nicolino de Castro

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 78473 Nr: 4243-15.2017.811.0032

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZELITO OLIVEIRA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel da Silva, Mauro da Silva, BENEDITO 

BRASILINO DE SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ZELITO OLIVEIRA RIBEIRO - 

OAB:2212

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Inicialmente, RECEBO a petição inicial, uma vez que preenchidos os 

requisitos legais.

No que cerne ao pleito liminar, a fim de verificar a probabildiade do direito 

vindicado, um dos requisitos para concessão da tutela de urgência, 

DETERMINO a expedição de Mandado de Constatação, com o fito de que 

certifique o Sr. Oficial de Justiça se o imóvel de propriedade do autor está 

encravado na propriedade da parte requerida, devendo constar ainda da 

respectiva certidão todo e qualquer aspecto relevante ao litígio.

Intime-se.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 77437 Nr: 3767-74.2017.811.0032

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: HCDSR, HSRM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AJM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nilton Marcos Nunes Pereira - 

OAB:15481

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EM obediência a decisão proferida nois autos, DESIGNO audiência de 

conciliação a realizar-se neste juízo e Comarca de Rosário Oeste-MT., sito 

a Avenida Otávio Costa s/n, Bairro Santo Antonio ao lado Prefeitura 

Municipal de Rosário Oeste-MT, no dia 26 de MARÇO de 2018, às 16:30 

horas, nos autos acima mencionado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 63368 Nr: 1951-28.2015.811.0032

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João de Lacerda Cintra, Francisca Bonina de 

Vasconcelos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Haroldo Vasconcelos Cintra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEJANIRA JOANA SANTOS 

COSTA - OAB:15438/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, forte nos fundamentos alhures JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido contido na exordial para 

determinar a expedição de Alvará em nome da autora, para que proceda 

com levantamento de valores existentes junto ao BANCO BRADESCO, 

depositados em nome do de cujus HAROLDO VASCONCELOS CINTRA, 

devidamente acrescidos de todas as vantagens resultantes de juros e 

correção monetária, com posterior encerramento da referida conta.Por 

conseguinte, JULGO EXTINTO o processo com resolução do mérito, nos 

termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.Sem custas.Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Às 

providências. Rosário Oeste/MT, 11 de dezembro de 2018.Ricardo Nicolino 

de CastroJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 63734 Nr: 2083-85.2015.811.0032

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilberto Eglair Possamai

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Odair Fernandes Masson, MILTON APARECIDO 

RIBEIRO DE OLIVEIRA, ADJALMA GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMULO MARTINS NAGIB - 

OAB:19015

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA HELENA GRINGS 

SABO MENDES - OAB:8361, Fabio Souza Ponce - OAB:9202/MT, 

ILDEVAN PIETRO GOMES LUZARDO PIZZA - OAB:OAB/MT 19.679-O, 

IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA - OAB:13731, JOSE ESTEVES DE 

LACERDA FILHO - OAB:2492/O, JOSÉ PETAN TOLEDO PIZZA - 

OAB:OAB/MT 15750-A, LEANDRO FACCHIN ROCHA - OAB:MT 22.166

 [...] Ante o exposto, sem maiores delongas, DOU PROVIMENTO aos 

presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos por ADJALMA 

GONÇALVES LUIS, reconhecendo as contradições apontadas, 

para:a)RECONHECER o interesse jurídico da “MASSA FALIDA da COTTON 

KING LTDA” na presente demanda, e ADMITIR seu ingresso na lide, a qual 

será intimada oportunamente para, querendo, apresentar quesitos à 

perícia já determinada nos autos.b)AFASTAR a preclusão anteriormente 

afirmada, no sentido de que a parte requerida ADJALMA GONÇALVES 

LUIS poderá indicar seus assistentes e apresentar seus quesitos, após a 

apresentação dos quesitos pela parte requerente, mediante intimação nos 

autos.Intime-se pessoalmente o Administrador Judicial, Dr. Luiz Alexandre 

Cristaldo e Inventariante Aline Barine Néspoli, sobre a admissão da Massa 

Falida, no endereço indicado na petição de ref. 221. [...].Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.Às 

providências.Rosário Oeste/MT, 11 de dezembro de 2018.Ricardo Nicolino 

de CastroJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 86721 Nr: 4318-20.2018.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alex Sandro Ferreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELENICE MARIA BORGES - 

OAB:3617/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Desta feita, à vista de tudo que consta dos autos, e considerando DEFIRO 

A LIMINAR vindicada, concedendo tutela de urgência, para fins de 

restabelecimento do benefício de auxílio-doença (NB: 622.561.877-9) a 

ALEX SANDRO FERREIRA DA SILVA, a partir da data de 10/10/2018, nos 

termos do art. 300, do Código de Processo Civil. Importante ressaltar que o 

pagamento das parcelas vencidas se dará somente ao final do processo, 

acaso a parte autora se consagre vencedora, não sendo prudente 

estabelecer uma condenação de forma temerária, adotada com base em 

juízo de probabilidade limitada e superficial, além de malferir, em tese, o 

regime de precatórios a qual se submete a autarquia federal.OFICIE-SE o 

INSS – APSADJ – Agência da Previdência Social de Atendimento às 

Demandas Judiciais, para que informe nos autos acerca da implantação do 

benefício em nome da parte autora, devendo apresentar comprovante de 

implantação do benefício, destacando a data em que o mesmo foi 

efetuado, no prazo de (15) quinze dias, sob pena de ser cominada multa 
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diária no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais), limitando-se ao montante de 

R$ 5.000,00 (cinco mil reais).[...]

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 67638 Nr: 1592-44.2016.811.0032

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SÔNIA SCHLATTER WITTWER, Ulrich Wittwer

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D.C. DA COSTA & CIA LTDA. - EPP, Suzete 

Maria da Conceição

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR 

- OAB:13412/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cleber Rvazzi Calixto da 

Silva - OAB:7972-B

 Ante o exposto, forte em tais fundamentos, DECLINO DA COMPETÊNCIA 

para processar e julga o presente feito, devendo os autos serem 

remetidos a um dos juízos cíveis da Comarca de Cuiabá/MT, 

observando-se o disposto no art. 64, § 4º do CPC.Dê-se baixa na 

distribuição.Intime-se.Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo.Às providencias.Rosário Oeste/MT, 11 de dezembro de 

2018.Ricardo Nicolino de CastroJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 86790 Nr: 4359-84.2018.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tânia Mara Mantovani

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELENICE MARIA BORGES - 

OAB:3617/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, forte em tais fundamentos de fato e de direito, INDEFIRO 

o pedido de antecipação da tutela, o que faço com arrimo no art. 311 do 

CPC. Ademais, infere-se dos presentes autos que o direito discutido 

reveste-se de natureza indisponível, cujo efeito processual mais evidente 

é a impossibilidade de autocomposição entre as partes litigantes, de molde 

a ser inaplicável o art. 334, do Código de Processo Civil.Com efeito, 

visando dar regular processamento ao feito, imperiosa a observância do 

que vaticina a Recomendação n.º 1/2015 do Conselho Nacional de Justiça, 

vejamos: Art. 1º Recomendar aos Juízes Federais e aos Juízes de Direito 

com competência previdenciária ou acidentária, nas ações judiciais que 

visem à concessão de benefícios de aposentadoria por invalidez, 

auxílio-doença e auxílio-acidente e dependam de prova pericial médica, 

que:I - ao despacharem a inicial, considerem a possibilidade de, desde 

logo, determinarem a realização de prova pericial médica, com nomeação 

de perito do Juízo e ciência à parte Autora dos quesitos a ele dirigidos, 

facultando-se às partes a apresentação de outros quesitos e indicação de 

assistentes técnicos, e, se possível, designando data, horário e local para 

o ato;II - a citação do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) seja 

realizada acompanhada de laudo da perícia judicial, possibilitando a 

apresentação de proposta de acordo ou resposta pela Procuradoria-Geral 

Federal;III - priorizem a concentração das perícias, viabilizando a 

participação da assistência técnica das partes;IV - também ao despachar 

a inicial, intimem o INSS para, sempre que possível, fazer juntar aos autos 

cópia do processo administrativo (incluindo eventuais perícias 

administrativas) e/ou informes dos sistemas informatizados relacionados 

às perícias médicas realizadas. Assim, desde já, pelos fundamentos 

alhures, NOMEIO como perito judicial, independentemente de compromisso, 

o Dr. WINSTON CARLOS DA SILVA, CRM/MT 9.555, com endereço 

profissional na AV. SENADOR METELLO, N° 1683 – BAIRRO PORTO, 

CUIABÁ/MT, CEP: 78032-175 [...]

Juizado Especial Cível e Criminal

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010093-16.2014.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANE GUIA DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZYE MARIA JOSE CONCEICAO MARTINS DO NASCIMENTO OAB - 

MT0013746A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EXPRESSO SAO LUIZ LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANE PEREIRA DE LIMA OAB - GO0029761A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO NICOLINO DE CASTRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE DECISÃO Processo: 

8010093-16.2014.8.11.0032. REQUERENTE: JULIANE GUIA DOS REIS 

REQUERIDO: EXPRESSO SAO LUIZ LTDA Vistos. Trata-se de petitório 

acostado aos autos pela parte Exequente com pedido de penhora online a 

ser realizado em ativos financeiros de titularidade da (s) parte (s) 

executada (s), eventualmente existentes em conta bancária. Inicialmente, 

tendo em vista a ordem preferencial para a realização de penhora que 

estatui o artigo 835 do novo CPC, imperiosa a observação da referida 

ordem. Desta feita, DEFIRO a penhora online, via BACENJUD, do montante 

solicitado e, nesta oportunidade, anexo a esta decisão o recibo de 

protocolamento de bloqueio de valores que, confirmados, deverão ficar 

indisponibilizados. Consigne-se, ainda, que os autos permanecerão no 

Gabinete até que se processe a ordem perante as instituições financeiras 

por meio do Banco Central. Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão 

transferidos para a Conta Única do Poder Judiciário. Considerar-se-á 

efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do dinheiro, valendo 

como termo dela o protocolo emitido pelo sistema BACENJUD, que será 

juntado aos autos. Juntado aos autos o protocolo do bloqueio, a (s) parte 

(s) executada (s) deverá (ão) ser intimada (s) por meio de advogado, ou, 

na falta deste pessoalmente, para fim de cumprimento no disposto no art. 

841, “caput”, do Código de Processo Civil. Caso o valor bloqueado seja 

irrisório com relação ao valor do débito, desbloqueie-se a importância 

tendo em vista que, nos termos do artigo 831 e 836 do CPC, não se 

formalizará a penhora quando o seu objeto for insuficiente. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Às 

providências. Rosário Oeste, 7 de dezembro de 2018.

Comarca de Santo Antônio do Leverger

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 70905 Nr: 1866-13.2014.811.0053

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FIBRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. M. ZANETTI ASSESSORIA EMPRESARIAL 

LTDA ME, MAURO FELIX ZANETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANDRA QUELLEN DE SOUZA 

- OAB:18213/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACY NILSO ZANETTI - 

OAB:2968/A

 Vistos em correição.

RECEBO a emenda à peça inicial. ANOTE-SE.

CITE-SE (Ref. 09).

Intime-se. Às providencias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 70905 Nr: 1866-13.2014.811.0053

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FIBRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. M. ZANETTI ASSESSORIA EMPRESARIAL 

LTDA ME, MAURO FELIX ZANETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANDRA QUELLEN DE SOUZA 

- OAB:18213/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACY NILSO ZANETTI - 
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OAB:2968/A

 Vistos etc.

CITE-SE o executado para, no prazo de 03 (três) dias, efetuarem o 

pagamento do débito (art. 829 do CPC), sob pena de não o fazendo 

ser-lhes penhorados tantos bens quantos forem necessários para 

garantia do principal atualizado, juros, custas e honorários advocatícios 

(art. 831 do CPC) ou, oferecerem embargos no prazo de 15 (quinze) dias, 

independentemente de penhora, depósito ou caução (arts. 914 E 915 do 

CPC).

Caso a constrição recaia sobre bens imóveis, intimem-se os cônjuges dos 

Executados, se casados forem, bem como providencie o registro da 

penhora junto ao Cartório de Registro de Imóveis competente, nos termos 

do art. 842 do CPC.

Desde logo, fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor do 

débito devidamente atualizado, sendo que em caso de integral pagamento 

no prazo acima, a verba honorária deve ser reduzida pela metade (art. 

827, § 1º do CPC)

Às providências.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 76763 Nr: 974-36.2016.811.0053

 AÇÃO: Tutela e Curatela - Nomeação->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Voluntária->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPDEDMG, RNFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRDA, VRP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Natanael Moltocaro Fiuza - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 10 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO, CNPJ: 14921092000157, atualmente em local incerto e 

não sabido PATRICIA RIBEIRO DE ALMEIDA, Cpf: 01031876189, Rg: 

1.648.635-8, Filiação: Rosineide Ferreira dos Santos e Valternil Ribeiro 

Pinto, data de nascimento: 21/01/1990, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, 

solteiro(a), do lar, Telefone 9919-8031, atualmente em local incerto e não 

sabido VALTERNIL RIBEIRO PINTO, Cpf: 97626856104, Rg: 0.402.131-2, 

Filiação: Odalia de Almeida Pinto e Mamede Ribeiro Pinto, data de 

nascimento: 24/12/1963, brasileiro(a), natural de Dom Aquino-MT, 

solteiro(a), lavrador, Telefone 99985-9782 e atualmente em local incerto e 

não sabido ROSE NEIDE FERREIRA DOS SANTOS, Cpf: 00793372100, Rg: 

1.560186-2, Filiação: Teresa Ferreira de Souza e Lourenço Joaquim dos 

Santos, data de nascimento: 08/11/1968, brasileiro(a), natural de 

Poxoréo-MT, convivente, do lar, Telefone 99919-8031. atualmente em local 

incerto e não sabido

Finalidade: SUBSTITUIÇÃO DE CURATELA

Resumo da Inicial: Trata-se de pedido de substituição de curatela aforada 

pelo Ministério Público Estadual, representando os interesses de Rose 

Neide Ferreira dos Santos em face de Valternil Ribeiro Pinto, em relação a 

paciente Patricia Ribeiro de Almeida. Alega, resumidamente, que o 

requerido Valternil Ribeiro Pinto obteve a curatela de Patricia Ribeiro de 

Almeida, em processo judicial que tramitou neste Juízo.

Despacho/Decisão: Vistos etc. Trata-se de pedido de substituição de 

curatela aforada pelo Ministério Público Estadual, representando os 

interesses de Rose Neide Ferreira dos Santos em face de Valternil Ribeiro 

Pinto, em relação a paciente Patricia Ribeiro de Almeida. Alega, 

resumidamente, que o requerido Valternil Ribeiro Pinto obteve a curatela de 

Patricia Ribeiro de Almeida, em processo judicial que tramitou neste Juízo. 

Contudo, atualmente, o curador/requerido está sendo denunciado por 

estupro da curatelada, ocasião em que a genitora da 

interditada/Requerente, Sra. Rose Neide Ferreira dos Santos, vem 

exercendo o múnus de cuidadora. Com lastro nestas premissas, o parquet 

postula, pela nomeação da Requerente como curadora provisória da 

Interditada Patricia Ribeiro de Almeida, e no mérito, pela ratificação da 

pedida prévia, substituindo definitivamente a curadoria da paciente. 

Devidamente citado (ref. 28), o Requerido compareceu na secretaria da 

vara, ocasião em que informou não ter interesse em contestar a presente 

ação (ref. 29). Instado à manifestação, o Ministério Público opinou pela 

procedência da ação, com a aplicação dos efeitos da revelia (ref. 38). 

Vieram-me os autos conclusos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Trata-se de pedido de substituição de Curatela, na qual a 

Requerente pretende sua nomeação como curadora da interditada, sua 

filha, em substituição a do genitor, acusado de abuso sexual. Inicialmente 

deve ser consignado que no caso em tela se aplica o artigo 355, I do 

Código de Processo Civil, razão pela qual, em observância aos princípios 

da celeridade processual e da razoável duração do processo, passo a 

julgar antecipadamente a lide. Tendo em vista que o requerido foi 

devidamente citado para apresentar contestação, deixando, contudo, de 

apresentar defesa, decreto sua revelia, nos termos do artigo 344 do 

Código de Processo Civil. Contudo, deixo de aplicar o efeito material da 

presunção da veracidade dos fatos descritos na inicial, por versar a 

presente demandada de direito indisponível, nos termos do artigo 344, II, 

do Código de Processo Civil. Em que pese à revelia, no caso dos autos, 

não induzir a presunção da veracidade dos fatos, entendo que as provas 

carreadas aos autos corroboram as alegações iniciais da requerente, as 

quais foram prestigiadas pela ausência de contrariedade. Assim, decreto 

a revelia, com todos os seus efeitos à exceção da presunção de 

veracidade da matéria fática. Assim, verifico que a requerente é genitora 

da interditada, estando esta, aos cuidados desta de fato, devendo, assim, 

ser substituída a curatela. Ante o exposto e, considerando tudo mais que 

dos autos consta, em consonância com o parecer do Ministerial DEFIRO O 

PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DE CURATELA, nomeando a Senhora Rose 

Neide Ferreira dos Santos, como curadora de Patricia Ribeiro de Almeida. 

Por consequência, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, extingo o processo com resolução do mérito. Ressalto, 

ainda, que a substituição do(a) curador(a) nomeado(a) pode ser 

determinada a qualquer tempo, se verificado não se encontrar ele(a) em 

condições de cuidar do(a) interditado(a). Essa sentença deverá ser 

publicada na rede mundial de computadores, no sítio do tribunal a que 

estiver vinculado o juízo e na plataforma de editais do Conselho Nacional 

de Justiça, onde permanecerá por 6 (seis) meses, na imprensa local, 1 

(uma) vez, e no órgão oficial, por 3 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez) 

dias, na forma do CPC, art. 755, §3º. Em obediência ao disposto no art. 

755 do Código de Processo Civil e no artigo 9, III, do Código Civil/2002, 

proceda-se a alteração no Registro Civil, expedindo-se o competente 

Alvará de Curatela. Oficie-se também ao INSS informando a modificação 

da curadora da interditada. Sem custas. Após as formalidades legais, 

arquive-se com baixa no relatório e na distribuição. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Às providências. Ciência ao MP. Às providencias.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ALBERTO DIAS DE 

ARAÚJO CAVALCANTE , digitei.

Santo Antonio do Leverger, 10 de dezembro de 2018

Alberto Dias de Araújo Cavalcante Aut. Portaria nº 02/2017-VU

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 6932 Nr: 495-29.2005.811.0053

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENECI FURTUNATO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Henrique Carvalho de 

Oliveira - OAB:8806-A, Cesar Adriane Leôncio - OAB:9154, EMILENE 

SOUZA BORGES - OAB:13186

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO DE 05 DIAS, 

INFORMAR OS DADOS BANCÁRIOS E CPF DO TITULAR DA CONTA, PARA 

EXPEDIÇÃO DOS ALVARÁS ELETRÔNICOS REFERENTES AOS RPV'S.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 41120 Nr: 1377-15.2010.811.0053

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MLDCF, ADCF, JMDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MFDN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio Carlos Rezende - 

OAB:12.432, Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso - OAB:, 

JACKSON PELLIZZARI - OAB:13.831/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISLAINY ARRUDA DE ALMEIDA 
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- OAB:20539/0, João Afonso da Costa Ribeiro - OAB:1417/MT

 Vistos etc.

INTIMEM-SE os Requerentes, sendo o Requerente Adriel por meio de sua 

advogada habilitada às fl. 104 e a Requerente Mylena por meio da 

Defensoria Pública, para, querendo, manifestarem sobre o pedido de fls. 

118-119, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 64487 Nr: 358-66.2013.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENTO DE PAULA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábio Ricardo da Silva Reis - 

OAB:9.176-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabricio Ribeiro Nunes 

Domingues - OAB:14544, PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE 

SANTO ANTONIO DO LEVERGER - OAB:Leverger, Sandra Regina 

Tateira de Arruda - OAB:10.324/MT

 Vistos etc.

Indefiro o pedido de reconsideração da Fazenda Pública, eis que o ato de 

bloqueio encontra-se respaldado na legislação processual (CPC, art. 535, 

§ 3º, II).

Proceda-se ao necessário para vinculação e liberação dos valores.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 52335 Nr: 234-20.2012.811.0053

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JACIRA APARECIDA DA ANUNCIAÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO CASTRO DE MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:14264, Renata Garcia Bruno - OAB:8.695/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gleice Hellen Costa Leite - 

OAB:9475/MT, Nilson Portela Ferreira - OAB:12925/MT

 Vistos etc.

Intime-se a requerida para querendo apresente contrarrazões ao recurso 

do autor.

Após, remetam-se ao TJMT.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 52263 Nr: 210-89.2012.811.0053

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITO CASTRO DE MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACIRA APARECIDA DA ANUNCIAÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gleice Hellen Costa Leite - 

OAB:9475/MT, Nilson Portela Ferreira - OAB:12925/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:14264, Renata Garcia Bruno - OAB:8.695/B

 Vistos etc.

Remetam-se os autos ao E. TJMT, para o julgamento do apelo interposto.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 89230 Nr: 2206-15.2018.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GONÇALINA DUARTE DE AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTIVA CONSTRUTORA E 

INCORPORADORA LTDA., GIOVANNI MOVEIS LTDA-ME, BANCO DO 

BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SABRINA LUZIA FIUZA METELO - 

OAB:18544

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Não obstante as razões delineadas pela parte autora, entendo que esta 

não faz jus a benesse da justiça gratuita, ante a ausência de 

comprovação da sua insuficiência financeira.

Isto porque, pouco importa a afirmação da parte na inicial de que não está 

em condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo próprio e 

de sua família, posto que os benefícios da assistência judiciária não 

devem ser concedidos de forma generalizada, é preciso que os 

requerentes demonstrem ser efetivamente desprovidos de recursos 

econômico-financeiros.

Ademais, o Colendo STJ possui entendimento de que a presunção do art. 

99, § 3º do CPC é relativa, senão vejamos:

 PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA CASSADA PELO 

TRIBUNAL A QUO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO 

FÁTICO-PROBATÓRIO. 1. O Superior Tribunal de Justiça entende que é 

relativa a presunção de hipossuficiência oriunda da declaração feita pelo 

requerente do benefício da justiça gratuita, sendo possível a exigência, 

pelo magistrado, da devida comprovação.2. O Tribunal local cassou o 

pedido de assistência judiciária gratuita em razão de a recorrente não 

comprovar a sua insuficiência financeira. A reforma de tal entendimento 

requer o reexame do conteúdo fático-probatório dos autos, atraindo à 

espécie o óbice contido na Súmula 7 do STJ.3. Recurso Especial não 

conhecido.(REsp 1655357/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 25/04/2017).

 Assim, INDEFIRO a justiça gratuita requerida pela parte autora.

Intime-se a requerente, por meio dos seus patronos (DJE) para, no prazo 

de 10 (dez) dias, demonstrar nos autos o pagamento das custas e taxas 

processuais, sob pena de extinção do feito.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 88698 Nr: 1928-14.2018.811.0053

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OTÁVIO RIBEIRO CHAVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORACI OCLESIO CARVALHO FERREIRA, 

DANIELE CRISTINA RODRIGUES BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUBENS MARC SOARES DA 

SILVA - OAB:19804/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DELIBERAÇÕES

 Ao final, pelo MM. Juiz foi deliberado o seguinte:

 “Vistos etc.

Manifeste-se a parte autora, no prazo de 10 (dez) dias, quanto a certidão 

do Oficial de Justiça (Ref: 22).

Intime-se por DJE.

Às providências.”

Nada mais havendo a consignar, por mim, (Gabriel Feil Zanon – Assessor 

de Gabinete), foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos 

presentes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 89218 Nr: 2197-53.2018.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO MARINHO FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTIVA CONSTRUTORA E 

INCORPORADORA LTDA., GIOVANNI MOVEIS LTDA-ME, BANCO DO 

BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SABRINA LUZIA FIUZA METELO - 

OAB:18544

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.
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Não obstante as razões delineadas pela parte autora, entendo que esta 

não faz jus a benesse da justiça gratuita, ante a ausência de 

comprovação da sua insuficiência financeira.

Isto porque, pouco importa a afirmação da parte na inicial de que não está 

em condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo próprio e 

de sua família, posto que os benefícios da assistência judiciária não 

devem ser concedidos de forma generalizada, é preciso que os 

requerentes demonstrem ser efetivamente desprovidos de recursos 

econômico-financeiros.

Ademais, o Colendo STJ possui entendimento de que a presunção do art. 

99, § 3º do CPC é relativa, senão vejamos:

 PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA CASSADA PELO 

TRIBUNAL A QUO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO 

FÁTICO-PROBATÓRIO. 1. O Superior Tribunal de Justiça entende que é 

relativa a presunção de hipossuficiência oriunda da declaração feita pelo 

requerente do benefício da justiça gratuita, sendo possível a exigência, 

pelo magistrado, da devida comprovação.2. O Tribunal local cassou o 

pedido de assistência judiciária gratuita em razão de a recorrente não 

comprovar a sua insuficiência financeira. A reforma de tal entendimento 

requer o reexame do conteúdo fático-probatório dos autos, atraindo à 

espécie o óbice contido na Súmula 7 do STJ.3. Recurso Especial não 

conhecido.(REsp 1655357/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 25/04/2017).

 Assim, INDEFIRO a justiça gratuita requerida pela parte autora.

Intime-se a requerente, por meio dos seus patronos (DJE) para, no prazo 

de 10 (dez) dias, demonstrar nos autos o pagamento das custas e taxas 

processuais, sob pena de extinção do feito.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 87355 Nr: 1343-59.2018.811.0053

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DELIBERAÇÕES

 Ao final, pelo MM. Juiz foi deliberado o seguinte:

 “Vistos etc.

HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes em todos os seus 

termos, e, via de consequência, JULGO EXTINTA a presente ação, nos 

termos do art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil.

Sem custas ou honorários, pela justiça gratuita.

Dou por publicada a presente sentença em audiência. Dispensado o 

registro, conforme dispõe o Provimento nº 42/2008-CGJ/MT.

Ao ARQUIVO.

Às providências”.

 Nada mais havendo a consignar, por mim, (Gabriel Feil Zanon – Assessor 

de Gabinete), foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos 

presentes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 86808 Nr: 1119-24.2018.811.0053

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MCG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LBDS, JMDOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Pinto Liberatti - 

OAB:5906

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DELIBERAÇÕES

 Ao final, pelo MM. Juiz foi deliberado o seguinte:

 “Vistos etc.

HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes em todos os seus 

termos, e, via de consequência, JULGO EXTINTA a presente ação, nos 

termos do art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil.

Sem custas ou honorários, pela justiça gratuita.

Dou por publicada a presente sentença em audiência. Dispensado o 

registro, conforme dispõe o Provimento nº 42/2008-CGJ/MT.

Ao ARQUIVO.

Às providências”.

 Nada mais havendo a consignar, por mim, (Gabriel Feil Zanon – Assessor 

de Gabinete), foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos 

presentes.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 79648 Nr: 274-26.2017.811.0053

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUNIOR CESAR OLIVEIRA DE ALVARENGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 [...] Assim sendo, nos termos do art. 122 e seguintes da LEP, à luz do 

princípio inserto no art. 1º da mesma Lei, CONCEDO o benefício da Saída 

Temporária ao reeducando Junior Cesar Oliveira de Alvarenga, fixando o 

início do período desta Saída para o dia 24.12.2018, às 06h00min, e 

término às 18h00min do dia 30.12.2018, quando o reeducando deverá 

apresentar-se na unidade prisional, para assinar o termo de 

apresentação. ADVIRTO o reeducando que fica terminantemente proibida 

sua frequência a bares, casas noturnas, bailes ou clubes, bem como o 

consumo de bebidas alcoólicas, pois o objetivo da Saída Temporária é 

exclusivamente o convívio familiar, de modo que fica proibido até mesmo 

de sair de sua residência, devendo permanecer em casa como se 

cumprindo verdadeira prisão domiciliar, sob pena de perda do benefício da 

Saída Temporária e até mesmo futuros benefícios prisionais.O bom 

comportamento e o cumprimento das condições estipuladas servem à 

obtenção de futuros benefícios penitenciários. Sirva-se cópia da presente 

decisão como Alvará de Autorização.Havendo novos documentos 

atinentes à remição, colha-se o parecer do MPE.Cumpra-se.Às 

providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 71213 Nr: 181-34.2015.811.0053

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO RIBEIRO TORRES, PATRICIA MARA 

DE MELO PIRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Natanael Moltocaro Fiuza - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alfredo Vinícius Amoroso - 

OAB:22.692/MT

 [...] Sob este prisma, tenho por presentes, ao menos por ora, os 

elementos hábeis a deflagrar o procedimento estatuído pela Lei n.º 

8.429/92, razão pela qual RECEBO a peça inicial aviada pelo Ministério 

Público do Estado de Mato Grosso em face de Antônio Ribeiro Torres e 

Patrícia Mara de Melo Pires, sob a égide do art. 17, § 9º, da Lei n.º 

8.429/92.Citem-se os requeridos para apresentarem as defesas que 

entenderem cabíveis, pena de revelia.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 81958 Nr: 1263-32.2017.811.0053

 AÇÃO: Crimes de Calúnia, Injúria e Difamação de Competência do Juiz 

Singular->Processo Especial do Código de Processo Penal->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: PERSIO OLIVEIRA LANDIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLA CHARINA LORENA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUDMILA RODRIGUES - 

OAB:12503

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO ALEXANDRE DA 

SILVA JUNIOR - OAB:21509/O

 [...]DISPOSITIVO.Isto posto, e pelo o que mais consta dos autos, REJEITO 

a queixa-crime formulada por Pérsio Oliveira Landim em face de Carla 

Charina Lorena de Souza, ambos qualificados nos autos, pois que 
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ausente justa causa para o exercício da ação penal privada, o que faço 

nos termos do art. 395, inc. III do Código de Processo Penal. Transitando 

em julgado, AO ARQUIVO.Intimem-se às partes por seus patronos 

(DJE).Ciência ao MPE.Às Providências.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 72739 Nr: 999-83.2015.811.0053

 AÇÃO: Tutela e Curatela - Nomeação->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Voluntária->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALAIR XAVIER COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO XAVIER COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 10 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ALAIR XAVIER COSTA, Cpf: 

78497841115, Rg: 0675379-5, Filiação: Anatalia Elizarda de Souza e 

Antonio Xavier da Costa, natural de Belo Horizonte-MG, solteiro(a), 

Telefone 99784595 e atualmente em local incerto e não sabido ANTONIO 

XAVIER COSTA, Cpf: 37881833149, Rg: 070262, Filiação: Antonia Maria 

de Jesus e Hermenegildo Xavier Costa, natural de Jequié-BA, solteiro(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Decretar a interdição do requerido ANTÔNIO XAVIER COSTA

Resumo da Inicial: Trata-se de Ação de Interdição com Pedido de Tutela 

Antecipada proposta por ALAIR XAVIER COSTA em face de ANTÔNIO 

XAVIER COSTA, todos devidamente qualificados nos autos. Com a inicial, 

acostou-se aos autos os exames, receituários e laudos médicos.

Despacho/Decisão: Vistos etc. Trata-se de Ação de Interdição com Pedido 

de Tutela Antecipada proposta por ALAIR XAVIER COSTA em face de 

ANTÔNIO XAVIER COSTA, todos devidamente qualificados nos autos. 

Com a inicial, acostou-se aos autos os exames, receituários e laudos 

médicos. Em após, decisão inicial do juízo ref. 03, negou-se a tutela de 

urgência, por não vislumbrar a efetiva necessidade da medida, haja vista a 

falta de especificação quanto as eficiências e limitações que do 

interditando. Audiência de interrogatório realizada em ref. 52, na qual 

determinou-se a realização de exame pericial junto ao IML. Ministério 

Público manifestou-se favorável ao pedido da inicial (ref 83). Após, 

vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. Fundamento. Decido. As 

condições da ação e os pressupostos processuais se fazem presentes. 

Em face da prova produzida e da singularidade do caso, desnecessária a 

produção de outras provas, cabendo o julgamento antecipado do feito. 

Toda interdição deve basear-se no Estatuto da Pessoa com Deficiência, 

sendo a curatela extraordinária, restrita a atos de conteúdo negocial e 

patrimonial, nos termos do art. 85 da Lei nº 13.146/2015. A Lei nº 

13.146/2015, que institui o Estatuto da Pessoa com Deficiência, adaptou 

nosso sistema legal às exigências da Convenção de Nova York de 2007, 

no sentido de valorizar o ser de forma integral. Para os fins da lei, 

consoante prevê o art. 2º, “considera-se pessoa com deficiência aquela 

que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual 

ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode 

obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de 

condições com as demais pessoas”. Assim, a interdição pressupõe: a) 

pessoa com deficiência de longo prazo de natureza física, mental, 

intelectual ou sensorial; b) a prática de ato negocial ou patrimonial. A 

interdição não abrange a capacidade civil para casar-se ou manter união 

estável, exercer direitos sexuais ou reprodutivos, direito a filhos e 

planejamento familiar, direito à família e a convivência, guarda, tutela, 

curatela e adoção, consoante art. 6º da Lei nº 13.146/2015. No decorrer 

da ação, contatou-se que o Requerido é portador de portador de demência 

não especificada, patologia que afeta sua memória, orientação, tempo, 

espaço, discernimento e autonomia, deixando-o sem a mínima condição de 

administrar bens ou direitos, impressão que se colheu na entrevista e 

comprovado pelo laudo médico. Ademais, verifica-se que a Requerente é 

filha do interditando, não havendo notícia que desabone a sua conduta. A 

incapacidade é total, sem conhecimento de coisas mínimas para gerir atos 

da vida civil, que tenham conteúdo econômico e patrimonial. No que tange 

ao mérito, diante da entrevista realizada em audiência e os fatos 

apresentados nos autos, entendo que a ação deve ser julgada procedente 

com base no artigo 1.767 do Código Civil, em que descreve que estão 

sujeitos a curatela, aqueles que, por causa transitória ou permanente, não 

puderem exprimir sua vontade, o que se subsume ao caso em epígrafe. 

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos iniciais, para decretar 

a interdição do requerido ANTÔNIO XAVIER COSTA, ao tempo em que 

nomeio como sua curadora ALAIR XAVIER COSTA, para a prática dos 

atos civis da vida da interditando, ficando limitado aos atos da curatela aos 

de transações civis simples, recebimento de benefícios, requerimento de 

benefícios junto a quaisquer órgãos públicos ou assemelhados em 

qualquer esfera, sem autorização para dispor de bens ou direitos do 

interditado. No mesmo sentido, quaisquer valores recebidos de entidade 

previdenciária deverão ser aplicados exclusivamente na alimentação, 

saúde e bem-estar do interditando. Nos termos do artigo 755, § 3°, do 

novo Código de Processo Civil, a sentença de interdição será inscrita no 

registro de pessoas naturais e imediatamente publicada na rede mundial 

de computadores, no sítio do tribunal a que estiver vinculado na plataforma 

de editais do conselho nacional de Justiça, onde permanecerá por 6 (seis) 

meses, na impressa local, 1 (uma) vez, e no órgão oficial, por (três) 

vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, constando do edital os nomes do 

interdito e do curador, a causa de interdição, os limites da curatela e, não 

sendo total a interdição, os atos que o interditado poderá praticar 

autonomamente. O curador nomeado deverá prestar o compromisso 

definitivo nos termos dos artigos 759 e seguintes do CPC. Sem custas nem 

honorários a deliberar. Após o transito em julgado, arquivem-se com as 

cautelas de estilo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ALBERTO DIAS DE 

ARAÚJO CAVALCANTE , digitei.

Santo Antonio do Leverger, 11 de dezembro de 2018

Alberto Dias de Araújo Cavalcante Aut. Portaria nº 02/2017-VU

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000110-10.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLEY MENDES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER DESPACHO 

Processo: 1000110-10.2018.8.11.0053. REQUERENTE: SIRLEY MENDES 

DE SOUZA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos etc. INTIME-SE o 

executado a pagar o valor a que foi condenado, devidamente corrigido, no 

prazo de quinze dias, pena de multa de 10% (dez por cento), à luz do art. 

523, §1º do CPC. Intimem-se. STO ANTÔNIO LEVERGER, 19 de setembro 

de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000370-87.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZA DO NASCIMENTO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA OAB - MT0015629A-O 

(ADVOGADO(A))

CAROLINA GARCIA PASKEVICIUS OAB - MT25133/O (ADVOGADO(A))

JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO OAB - MT4611/B 

(ADVOGADO(A))

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))
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MIRIAM GONCALVES BARBOSA OAB - MT0011795A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER DESPACHO 

Processo: 1000370-87.2018.8.11.0053. REQUERENTE: TEREZA DO 

NASCIMENTO SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. INTIME-SE o 

executado a pagar o valor a que foi condenado, devidamente corrigido, no 

prazo de quinze dias, pena de multa de 10% (dez por cento), à luz do art. 

523, § 1º do CPC. Às providencias. STO ANTÔNIO LEVERGER, 10 de 

novembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000661-58.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

JUSTINO DA SILVA ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação das partes da sentença proferida nos autos. Santo 

Antônio do Leverger, 11 de dezembro de 2018 DENILZA RAMOS DE 

ANDRADE Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000643-37.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

NEIDE DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER DESPACHO 

Processo: 1000643-37.2016.8.11.0053. REQUERENTE: NEIDE DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. INTIME-SE o executado a pagar o valor 

a que foi condenado, devidamente corrigido, no prazo de quinze dias, 

pena de multa de 10% (dez por cento), à luz do art. 523, §1º do CPC. 

Intimem-se. STO ANTÔNIO LEVERGER, 25 de outubro de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000840-21.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA MARILU DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA CRISTINA DA SILVA CAMPOS PREZA OAB - MT22660/O 

(ADVOGADO(A))

LUCIANA ALMEIDA VENANCIO LOUREIRO OAB - MT12817/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação das partes da sentença proferida nos autos. Santo 

Antônio do Leverger, 11 de dezembro de 2018 DENILZA RAMOS DE 

ANDRADE Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000839-36.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS DE MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA ALMEIDA VENANCIO LOUREIRO OAB - MT12817/O 

(ADVOGADO(A))

DANIELA CRISTINA DA SILVA CAMPOS PREZA OAB - MT22660/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação das partes da sentença proferida nos autos. Santo 

Antônio do Leverger, 11 de dezembro de 2018 DENILZA RAMOS DE 

ANDRADE Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000838-51.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

KATIA KARINA DE MOURA MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA CRISTINA DA SILVA CAMPOS PREZA OAB - MT22660/O 

(ADVOGADO(A))

LUCIANA ALMEIDA VENANCIO LOUREIRO OAB - MT12817/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação das partes da sentença proferida nos autos. Santo 

Antônio do Leverger, 11 de dezembro de 2018 DENILZA RAMOS DE 

ANDRADE Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000913-90.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

BOECIO MARQUES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA BARBOSA RIBEIRO OAB - MT0013654A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA OAB - MG0063440A 

(ADVOGADO(A))

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG0109730A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação das partes da sentença proferida nos autos. Santo 

Antônio do Leverger, 11 de dezembro de 2018 DENILZA RAMOS DE 

ANDRADE Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000484-60.2017.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR MOREIRA SILVA JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR MOREIRA SILVA JUNIOR OAB - MT0009709A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 
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CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação das partes da sentença dos embargos proferida 

nos autos. Santo Antônio do Leverger, 11 de dezembro de 2018 

MARCELA ROSA KOLODZIEJ Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001469-92.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE NERES MABACO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RANIELE SOUZA MACIEL OAB - MT23424/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANTO ANTONIO DO LEVERGER PREFEITURA (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação das partes da sentença proferida nos autos. Santo 

Antônio do Leverger, 11 de dezembro de 2018 DENILZA RAMOS DE 

ANDRADE Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001001-31.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ANTONIO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

laura Cristina Souza Madureiro OAB - MT10353/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CIELO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE STO 

ANTÔNIO LEVERGER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO 

ANTÔNIO DO LEVERGER LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE BARROS, 

Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO ANTÔNIO, 

STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

A L E X A N D R E  P A U L I C H I  C H I O V I T T I  P R O C E S S O  n . 

1001001-31.2018.8.11.0053 Valor da causa: R$ 12.612,00 ESPÉCIE: 

[DIREITO DO CONSUMIDOR, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: LUIZ ANTONIO DE SOUZA 

Endereço: Rua Alfredo Campos Damaceno, s/n, Vila Saudável, BARÃO DE 

MELGAÇO - MT - CEP: 78190-000 POLO PASSIVO: Nome: CIELO S.A. 

Endereço: ALAMEDA XINGU, 219, ALPHAVILLE INDUSTRIAL, BARUERI - 

SP - CEP: 06455-030 Senhor(a): LUIZ ANTONIO DE SOUZA A presente 

carta, referente ao processo acima identificado, tem por finalidade A 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de polo ativo, para 

COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA, conforme despacho e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste documento. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação Sala: STO ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO 

Data: 28/02/2019 Hora: 14:00 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não 

comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e recusando-se 

a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento pessoal, fica 

sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra 

ela alegados (art. 385, § 1º do CPC). 2. As eventuais justificativas de 

impossibilidade de comparecimento deverão ser apresentadas até a 

abertura da audiência, respondendo a parte que der causa ao adiamento 

pelas respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC). 3. As partes deverão 

se fazer acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, 

oportunidade em que será buscada a composição entre as partes. A 

ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a aplicação de 

multa, nos termos do §8º, ambos do art. 334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, 

s) citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. STO ANTÔNIO LEVERGER, 11 de 

dezembro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000976-18.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

JANAIR NETO MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

POUSADA SPA GIVITA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE STO 

ANTÔNIO LEVERGER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO 

ANTÔNIO DO LEVERGER LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE BARROS, 

Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO ANTÔNIO, 

STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

A L E X A N D R E  P A U L I C H I  C H I O V I T T I  P R O C E S S O  n . 

1000976-18.2018.8.11.0053 Valor da causa: R$ 8.396,00 ESPÉCIE: 

[DIREITO DE IMAGEM]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436) POLO ATIVO: Nome: JANAIR NETO MARTINS Endereço: AC SANTO 

ANTÔNIO DO LEVERGER, S/N, RODOVIA CORONEL PALMIRO DE 

BARROS, S/N, FRONTEIRA, STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 

78180-970 POLO PASSIVO: Nome: R. Natalina Pinto de França -8422 São 

Sebastiao, São José dos Pinhais - PR, 83075-460 Senhor(a): JANAIR 

NETO MARTINS A presente carta, referente ao processo acima 

identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na 

qualidade de polo ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: STO ANTONIO LEVERGER 

- J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 28/02/2019 Hora: 14:10 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não comparecendo à audiência designada, 

ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de 

prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de confissão, 

presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do 

CPC). 2. As eventuais justificativas de impossibilidade de comparecimento 

deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a 

parte que der causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e 

§§ do CPC). 3. As partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada a 

composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

STO ANTÔNIO LEVERGER, 11 de dezembro de 2018. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 
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internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000087-64.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZETE SANTANA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEBER JOSE MENEZES ALVES OAB - MT0013379A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

J.F. PEREIRA & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LILIAN FRAGA DE CASTRO OAB - MT0020935A (ADVOGADO(A))

MARINA CRISTINA TABILE OAB - MT0016857A-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação das partes da sentença proferida nos autos. Santo 

Antônio do Leverger, 11 de dezembro de 2018 DENILZA RAMOS DE 

ANDRADE Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000751-32.2017.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

JESUINO RODRIGUES DE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação da parte autora para, no prazo de 05 dias, 

apresentar os dados bancários e CPF do titular da conta, para a 

expedição do alvará eletrônico. Santo Antônio do Leverger, 11 de 

dezembro de 2018 DENILZA RAMOS DE ANDRADE Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000963-19.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO GONCALVES FEIJAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANKLIN LACERDA RODRIGUES NEVES OAB - MT21889/O 

(ADVOGADO(A))

JESSICA FATIMA DA SILVA MAGALHAES OAB - MT22784/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação da parte requerida para, no prazo legal, apresentar 

as contrarrazões ao recurso interposto. Santo Antônio do Leverger, 11 de 

dezembro de 2018 DENILZA RAMOS DE ANDRADE Gestor(a) Judiciário(a)

Comarca de São José dos Quatro Marcos

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 78772 Nr: 1660-36.2017.811.0039

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CVDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA CINTRA RASCHEJA - 

OAB:15625/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WESLEY APARECIDO 

MARTINS FERREIRA - OAB:21095/O

 AUTOS Nº. 1660-36.2017.811.0039.

CÓDIGO Nº. 78772.

Vistos.

Inicialmente, DETERMINO que se cumpra o despacho anteriormente 

prolatado, expedindo alvará de liberação dos valores vinculados a estes 

autos em conta bancaria informada em referencia n. 30.

Ademais, conforme verifica-se em referencia n. 31, o autor requer o 

cumprimento de sentença dos alimentos, haja vista que o requerido não 

vem cumprindo com suas obrigações legais.

Desta feita, cite-se o executado nos termos da presente ação, para, no 

prazo de 03 (três) dias efetuar o pagamento dos alimentos em atraso, 

comprovar que já o fez ou justificar a impossibilidade de fazê-lo, sob pena 

de ser decretada sua prisão civil.

Após, notifique-se o representante ministerial e voltem os autos 

conclusos.

 Intime-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 25 de junho de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 83665 Nr: 4295-87.2017.811.0039

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JÂNIO CLÁUDIO PINHEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVIO JOSÉ COLUMBANO 

MONEZ - OAB:MT 8996

 Vistos em correição.

Cumpra-se conforme determinado às f. 188.

Após, arquivem-se os autos até a efetivação da prisão do condenado.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 89998 Nr: 2654-30.2018.811.0039

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIAN TEIXEIRA CABRAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:OAB/MT 5835-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ANTONIO SILVA DE 

LIMA - OAB:OAB/MT 19919/0

 Vistos.Considerando a concessão da liminar em referencia nº 4, rejeito os 
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requerimentos do requerido (referencia nº 22 e 23), posto que 

comprovada sua mora.Importante mencionar que a alienação fiduciária em 

garantia dá-se a transferência do domínio do bem móvel ao credor, 

denominado fiduciário , em garantia ao pagamento, permanecendo o 

devedor (fiduciante) com a posse direta da coisa. Já o domínio e a posse 

indireta passam ao credor em garantia, não se dando a tradição real, mas 

sim ficta (constituto possessório). Logo, no contrato de financiamento 

garantido com alienação fiduciária, a posse do bem fica com o devedor, 

mas a propriedade é do credor, conforme determina a lei . Se houver 

inadimplemento, cabe ao credor requerer a busca e apreensão do bem 

alienado, que será deferida liminarmente, e cinco dias após a execução da 

liminar, o credor passará a ser o exclusivo possuidor e proprietário do 

bem (propriedade e posse do bem serão consolidadas no patrimônio do 

credor).A respeito do tema, trago a baila os comentários do doutrinador 

André Luiz Santa Cruz Ramos : “A alienação fiduciária em garantia é um 

contrato instrumental em que uma das partes, em confiança, aliena a outra 

a propriedade de um determinado bem, ficando esta parte (uma instituição 

financeira, em regra) obrigada a devolver àquela o bem que lhe foi 

alienado quando verificada a ocorrência de determinado fato.” ”.Neste 

viés, é expresso em exigir a quitação integral do débito como condição 

imprescindível para que o bem alienado fiduciariamente seja remancipado. 

Em seus termos, para que o bem possa ser restituído ao devedor, livre de 

ônus, não basta que ele quite quase toda a dívida, é insuficiente que 

pague substancialmente o débito, é necessário, para esse efeito, que 

quite integralmente a dívida pendente.Assim, intimem-se as partes para 

manifestarem, no prazo de 15 (quinze) dias.Cumpra-se.Intime-se.São José 

dos Quatro Marcos/MT, 23 de novembro de 2018.Lílian Bartolazzi L. 

BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 92004 Nr: 3554-13.2018.811.0039

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMARILDO DOS SANTOS CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TÃNIA LUZIA VIZEU 

FERNANDES - OAB:

 AUTOS Nº 3554-13.2018.811.0039

CÓDIGO 92004

Vistos.

Cumpra-se, servindo-se da presente cópia de mandado.

Designo audiência INTERROGATÓRIA para o dia 16 de janeiro de 2019, às 

13h00min., para realização do ato deprecado.

 Comunique-se o Juízo Deprecante a distribuição desta, com os dados 

para futuros pedidos de informações, bem como informe acerca da 

designação da audiência.

Cite/Intime-se a o acusado.

Ciência a Defesa e ao Ministério Público.

Às providências. Cumpra-se expedindo o necessário.

São José dos Quatro Marcos/MT, 13 de novembro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 72091 Nr: 2186-37.2016.811.0039

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO GUILHERME DA SILVA 

- OAB:2994/MT

 Vistos.O Ministério Público Estadual ofereceu denúncia em desfavor de 

ADILSON GUEDES DA SILVA, a qual foi devidamente recebida em ref. 

04.O réu foi devidamente citado conforme ref. 9, declarando não ter 

condições de constituir advogado sendo nomeado advogado nomeado 

pelo fato de que na época em questão a comarca estava desprovida de 

Defensor Público, entretanto, atualmente há Defensor Público que possa 

defender o acusado.O réu apresentou resposta escrita à acusação 

conforme referência 11, nos termos do art. 396-A do CPP, não alegando 

qualquer preliminar ou matéria que ensejasse a rejeição da peça 

acusatória, também não juntou documentos novos.Vieram os autos 

conclusos.É o relatório do necessário. DESIGNO audiência de instrução e 

julgamento (art. 399 do CPP) para o dia 01 DE FEVEREIRO DE 2019 ÀS 16H 

00MIN, oportunidade em que será ouvida a vítima, as testemunhas 

arroladas pela acusação e defesa, e interrogado o 

réu.Intime-se/requisite-se o acusado.Intime-se as vítima e as testemunhas, 

cientificando-as do conteúdo dos artigos 218, 219 e 453, todos do CPP, 

bem como requisitem-se as que exerçam função pública, na forma do 

disposto no art. 221, § 3º do CPP. Havendo necessidade de expedição de 

carta precatória, fixo desde já o prazo de 30 (trinta) dias para sua 

devolução. Advirto que a sua expedição não implica na suspensão do 

feito, conforme disposição dos §§1º e 2º do art. 222, do CPP, devendo 

esta ir devidamente acompanhada no que couber, das peças elencadas 

na C.N.G.C.Intime-se o MP e a defesa, inclusive da expedição (art. 222, 

parte final, do CPP) da carta, se necessário, atentando-se para o que 

preconiza o art. 370 (§§ 1º, 2º, 3º e 4º) do CPP.Cumpra-se com 

URGÊNCIA.São José dos Quatro Marcos – MT, 08 de outubro de 

2018.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 78772 Nr: 1660-36.2017.811.0039

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CVDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA CINTRA RASCHEJA - 

OAB:15625/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WESLEY APARECIDO 

MARTINS FERREIRA - OAB:21095/O

 Autos nº. 1660-36.2017.811.0039.

Código nº. 78772.

Vistos .

Manifeste a parte exequente por meio de seu advogado constituído, no 

prazo de 24 (vinte e quatro) horas, acerca da quantia depositada nos 

autos pelo executado à título de quitação do débito alimentar.

 Após, vistas ao Ministério Público.

Cumpra-se com URGÊNCIA.

São José dos Quatro Marcos/MT, 11 de dezembro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 81907 Nr: 3403-81.2017.811.0039

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDENIR BOAVENTURA CRISPIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DO CONSÓRCIO DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER RICCI DA SILVA - 

OAB:MT 21379-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:OAB/MT 8506-A

 Vistos.Cuida-se de ação de cobrança ajuizada por VALDENIR 

BOAVENTURA CRISPIM em face de SEGURADORA LIDER DOS 

CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT, ambos devidamente qualificados nos 

autos..CONSIGNO que os custos com a mencionada perícia devem ser 

suportados pela demandada, haja vista que a parte requerente é 

beneficiária da assistência judiciária.Aliado a isso, a parte demandada 

dispõe de meios para custeio dos honorários periciais.No ponto, oportuno 

o disposto no art. 82 do CPC, o qual traz o seguinte:“Art. 82. Salvo as 

disposições concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às partes 

prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, 

antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença final ou, na 

execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no título.”Desta 

feita, INTIME-SE a demandada para que proceda ao depósito dos 

honorários periciais, assinalando o prazo de 15 (quinze) dias.Desde já, em 

consonância com o disposto no § 4º, do art. 465 do CPC, AUTORIZO o 

levantamento de 50% (cinquenta por cento) do valor dos honorários 

arbitrados a favor do perito no início dos trabalhos, devendo o 

remanescente ser pago apenas ao final, depois de entregue o laudo e 

prestados todos os esclarecimentos necessários.No mais, INTIMEM-SE as 

partes para, querendo, indicarem assistente técnico, no prazo de 05 

(cinco) dias, o qual oferecerá seu parecer no prazo comum de 10 (dez) 
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dias, depois de apresentado o laudo técnico pericial, independentemente 

de intimação. O laudo pericial deverá ser apresentado no prazo de 30 

( t r in ta)  d ias,  podendo o exper t  in ic iar  os  t raba lhos 

imediatamente.ENCAMINHEM-SE ao perito os pontos controvertidos como 

quesitos do Juízo, bem como aqueles apresentados pelas 

partes.Cumpra-se.Expeça-se o necessário.São José dos Quatro 

Marcos/MT, 30 de novembro de 2018.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80786 Nr: 2747-27.2017.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSEFA PEREIRA DA SILVA ARROIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRAZIELE PENACHIONI 

CLAUDINO - OAB:MT 16305, REGINA CÉLIA SABIONI LOURIMIER - 

OAB:MT/ 9.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA(S) PARTES, PARA 

MANIFESTAR-SE NOS PRESENTES AUTOS, ACERCA DOS DOCUMENTOS 

JUNTADOS NOS PRESENTES AUTOS, NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 90084 Nr: 2700-19.2018.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANA RAMALHO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE ASSUNÇAO BELTRAMINI 

- OAB:12472, LILIANE ASSUNÇÃO BELTRAMINI - OAB:MT0021736O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA 

APRESENTAR-SE NOS PRESENTES AUTOS À IMPUGNAÇÃO A 

CONTESTAÇÃO, NO PARAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 90903 Nr: 3092-56.2018.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURO CÉSAR RAMOS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIUSEPPE ZAMPIERI - OAB:10603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA CIENCIA, 

ACERCA DO OFICIO JUNTADOS NOS PRESNTES AUTOS, NO PRAZO 

LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 90069 Nr: 2690-72.2018.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOCASSIA CAETANO DE ABREU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHARLES KLEBER RODRIGUES - 

OAB:OAB/MT 15.876

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA 

APRESENTAR-SE NOS PRESENTES AUTOS À IMPUGNAÇÃO A 

CONTESTAÇÃO, NO PARAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 90069 Nr: 2690-72.2018.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOCASSIA CAETANO DE ABREU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHARLES KLEBER RODRIGUES - 

OAB:OAB/MT 15.876

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA 

APRESENTAR-SE NOS PRESENTES AUTOS À IMPUGNAÇÃO A 

CONTESTAÇÃO, NO PARAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 82924 Nr: 3905-20.2017.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FÁBIO DE SOUZA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ PICOLI HERRERA - 

OAB:21121/O, RAFAEL HERRERA DE OLIVEIRA - OAB:18387

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Certifico que em cumprimento ao artigo 

162, parágrafo 4º do C. P. C. e as disposições contidas na CNGC. Capítulo 

2, Seção 17, item 2.17.4 – VI, impulsiono o presente feito, abrindo vistas 

ao advogado (a) da parte autora para manifestação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 83804 Nr: 4363-37.2017.811.0039

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DONIZETE FERREIRA DE QUEIROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVAN CARLOS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DONIZETE FERREIRA DE QUEIROZ 

- OAB:18500, ELAINE KARINE DA SILVA QUEIROZ - OAB:226544/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO (A) DA AUTORA, PARA MANIFETAR-SE 

NOS PRESENTES AUTOS, ACERCA DA CERTIDÃO NEGATIVA DO OFICIAL 

DE JUSTIÇA, NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 77779 Nr: 1203-04.2017.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: M. B. DA SILVA PINHEIRO-ME, MARIA BERNADETE DA 

SILVA PINHEIRO, JOÃO PINHEIRO FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A - MATRIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHARLES KLEBER RODRIGUES - 

OAB:OAB/MT 15.876, IZAIAS DOS SANTOS SILVA JÚNIOR - 

OAB:MT-11.849-B, SILVIO JOSÉ COLUMBANO MONEZ - OAB:MT 8996

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ANTÔNIO DE 

ALMEIDA RIBEIRO - OAB:5308-A

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA 

APRESENTAR-SE NOS PRESENTES AUTOS À IMPUGNAÇÃO A 

CONTESTAÇÃO, NO PARAZO LEGAL

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 78807 Nr: 1677-72.2017.811.0039

 AÇÃO: Tutela Cautelar Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENESMAR SILVA DA CUNHA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO ADMINISTRADORA DE 

CONSÓRCIO LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LÚCIA DE FREITAS 

ALVAREZ - OAB:8311/MT, ANTONIO CANDIDO DE CARVALHO 

BARBOSA LIMA - OAB:16646, EDNO DAMASCENA DE FARIAS - 
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OAB:OAB/MT 11.134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS 

SANTOS - OAB:MT-20853, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:20732/A

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Certifico que em cumprimento ao artigo 

162, parágrafo 4º do C. P. C. e as disposições contidas na CNGC. Capítulo 

2, Seção 17, item 2.17.4 – VI, impulsiono o presente feito, abrindo vistas 

ao advogado (a) da parte autora para manifestação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 72728 Nr: 2545-84.2016.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALDIR MUNIZ AREDEZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÉRCIA VILMA DO CARMO - 

OAB:MT 8873

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Certifico que em cumprimento ao artigo 

162, parágrafo 4º do C. P. C. e as disposições contidas na CNGC. Capítulo 

2, Seção 17, item 2.17.4 – VI, impulsiono o presente feito, abrindo vistas 

ao advogado (a) da parte autora para manifestação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 88812 Nr: 1988-29.2018.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVONE PAVIN DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINA CÉLIA SABIONI 

LOURIMIER - OAB:9087/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA 

APRESENTAR-SE NOS PRESENTES AUTOS À IMPUGNAÇÃO A 

CONTESTAÇÃO, NO PARAZO LEGAL

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 25505 Nr: 1124-35.2011.811.0039

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSALDO GRIBOGY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIA ELEM ELOÁ LEMOS DE AGUIAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO DE OLIVEIRA MENDES - 

OAB:MS 13 758, PAULO GUILHERME DA SILVA - OAB:2994/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÉRCIA VILMA DO CARMO - 

OAB:MT 8873

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO DA AUTORA, PARA QUE PROVIDENCIE A 

RETIRADA DA CARTA PRECATORIA NA SECRETARIA DA VARIA ÚNICA, 

PARA SEREM DISTRIBUIDA NO JUIZO DEPRECADO, E POSTERIORMENTE 

APRESENTAR COMPROVANTE DE DISTRIBUIÇÃO DA MESMA. NO PRAZO 

LEGAL

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 12504 Nr: 242-49.2006.811.0039

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A - MATRIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOEL RIBEIRO DE SOUZA, VANIELY DA 

ROCHA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANATOLY HODNIUK JUNIOR - 

OAB:MT 7963

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO DA AUTORA, PARA QUE PROVIDENCIE A 

RETIRADA DA CARTA PRECATORIA NA SECRETARIA DA VARIA ÚNICA, 

PARA SEREM DISTRIBUIDA NO JUIZO DEPRECADO, E POSTERIORMENTE 

APRESENTAR COMPROVANTE DE DISTRIBUIÇÃO DA MESMA. NO PRAZO 

LEGAL

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1963 Nr: 452-47.1999.811.0039

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOTOS MATO GROSSO LTDA - COMETA 

MOTOCENTER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARLETE GALVÃO ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRÍCIA JORGE DA CUNHA 

VIANA DANTAS - OAB:MT-8014, RENATO RODRIGUES COUTINHO - 

OAB:MT 14393

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO DA AUTORA, PARA QUE PROVIDENCIE A 

RETIRADA DA CARTA PRECATORIA NA SECRETARIA DA VARIA ÚNICA, 

PARA SEREM DISTRIBUIDA NO JUIZO DEPRECADO, E POSTERIORMENTE 

APRESENTAR COMPROVANTE DE DISTRIBUIÇÃO DA MESMA. NO PRAZO 

LEGAL

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 77973 Nr: 1286-20.2017.811.0039

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: B. V. FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HILDA CHIUCHI DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELLINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11877-A, GIULIO ALVARENGA REALE - OAB:15484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO DA AUTORA, PARA QUE PROVIDENCIE A 

RETIRADA DA CARTA PRECATORIA NA SECRETARIA DA VARIA ÚNICA, 

PARA SEREM DISTRIBUIDA NO JUIZO DEPRECADO, E POSTERIORMENTE 

APRESENTAR COMPROVANTE DE DISTRIBUIÇÃO DA MESMA. NO PRAZO 

LEGAL

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 83665 Nr: 4295-87.2017.811.0039

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JÂNIO CLÁUDIO PINHEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVIO JOSÉ COLUMBANO 

MONEZ - OAB:MT 8996

 AUTOS Nº 4295-87.2017.811.0039

CÓDIGO 83665

 Vistos.

Certifique-se pelo sistema Apolo e site do TJMT, a existência de outros 

feitos executivos em nome de JÂNIO CLAUDIO PINHEIRO, nesta e em 

outras Comarcas do Estado de Mato Grosso.

Após, vista ao Ministério Público para manifestação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Comarca de Sapezal

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 74164 Nr: 1682-16.2013.811.0078

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JVLNvJDCL, EAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO ELISIO DE PAULA 
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NETO - OAB:13.071

 Ante o exposto, com fundamento no art. 413 do CPP, PRONUNCIO os réus 

JESSICA DA CONCEIÇÃO LIMA e EDERSON ALIPIO SATIG, como incursos 

nas penas do art. 121, §2º, IV do Código Penal, para que sejam 

submetidos a julgamento pelo e. Tribunal do Júri de Sapezal/MT, de acordo 

com o art. 5º, XXXVIII, da CF/88 e nos termos do art. 74, § 1º, do CPP, 

oportunidade em que JULGO ADMISSÍVEL o prosseguimento da pretensão 

acusatória deduzida nesta ação penal.INTIMEM-SE os acusados 

pessoalmente, nos termos do artigo 420, I, do Código de Processo 

Penal.CIÊNCIA ao Ministério Público e as defesas.APÓS o decurso do 

prazo recursal, certifique-se o necessário e DÊ-SE vista dos autos ao 

Ministério Público, pelo prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 422 

do Código de Processo Penal. Em seguida, INTIMEM-SE as Defesas para a 

mesma finalidade.Após cumpridas tais determinações e certificado o 

necessário, conclusos para deliberação.P.I.C.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 73780 Nr: 1330-58.2013.811.0078

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VLDL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ FARIA - OAB:MT 

10.917-A, FLAVIANE RAMALHO PANNEBECKER - OAB:9.189, LUCÉLIA 

CRISTINA OLIVEIRA RONDON - OAB:MT 8.932, RAFAEL EVANGELISTA 

DA SILVA - OAB:20590/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: INDIAMARA CONCI 

DAL'MASO - OAB:MT 10.888, SAMANTHA BALTIERI CARVALHO - 

OAB:

 Vistos etc.

 No tocante aos poderes, deveres e responsabilidades do juiz, o art. 139, 

inciso V, do CPC, preceitua que incumbe ao magistrado "promover, a 

qualquer tempo, a autocomposição, (...)".

 Após análise detida dos autos, verifico ser de suma importância a 

designação de audiência de tentativa de conciliação das partes para a 

solução do litígio. Com efeito, o art. 6º, CPC, impõe que "todos os sujeitos 

do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo 

razoável, decisão de mérito justa e efetiva".

 Assim, DESIGNE-SE audiência de conciliação de acordo com a pauta do 

Conciliador credenciado nesta comarca para a tentativa de solução 

amigável do litígio que se encontra na fase de cumprimento de sentença.

 Intimem-se as partes e seus procuradores a comparecerem ao ato.

 Cumpra-se.

 Expeça-se o necessário.

 Sapezal/MT, de dezembro de 2018.

CONRADO MACHADO SIMÃO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 85915 Nr: 2473-14.2015.811.0078

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCI VANIA CONCI CASAGRANDE EPP - 

SUPERMERCADO REAL, LUCI VANIA CONCI CASAGRANDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELIA LEMOS DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA DE FATIMA ALVES 

MARINO DA SILVA - OAB:5155/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado(a), para que, no 

prazo de 05(cinco) dias, proceda ao recolhimento de diligência para o 

Oficial de Justiça, a fim de que o mesmo possa dar cumprimento ao 

mandado expedido nos autos.

Diante do Provimento n.7/2017CGJ, datado de 13.06.2017, implantado 

nesta Comarca, e em todo o Estado de Mato Grosso da Central de 

Processamento de Diligência para Oficiais de Justiça, que entrou em vigor 

na data do dia 26.06.2017, a forma de pagamento, descrita a seguir:

 Art. 4º do Pro. 07/2017 – A Guia para o pagamento de diligências dos 

Oficiais de Justiça será emitida EXCLUSIVAMENTE pelo portal do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso: www.tjmt.jus.br

COMO LOCALIZAR:

 Para Emissão de Guia de Diligência:

 http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao

Guia de Complementação de Diligência

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/complementacao

OU AINDA: Entrar no site www.tjmt.jus.br-> Serviços – Guias – Diligências 

– Emissão de Guia de Diligência (acesso com o número único do processo 

e não o código) e pesquisar. Colocar o nome da cidade, bairro (se 

urbano), para zona rural, faz-se necessário mencionar a localidade onde 

ocorrerá a intimação, por fim inserir o CPF do pagante.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 71641 Nr: 1191-43.2012.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS OURO VERDE -SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. C. DO NASCIMENTO TANSSINI - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉDER PEREIRA DE ASSIS - 

OAB:MT/8.066, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - OAB:4482/MT, 

MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA PAULA TANSSINI 

RODRIGUES SILVA - OAB:10361 MT, CARLA TRAVAINA BRAZ - 

OAB:14.906-B, CAROLINE FREIRE TEIXEIRA - OAB:15662/MT

 Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado(a), para que, no 

prazo de 05(cinco) dias, proceda ao recolhimento de diligência para o 

Oficial de Justiça, a fim de que o mesmo possa dar cumprimento ao 

mandado expedido nos autos.

Diante do Provimento n.7/2017CGJ, datado de 13.06.2017, implantado 

nesta Comarca, e em todo o Estado de Mato Grosso da Central de 

Processamento de Diligência para Oficiais de Justiça, que entrou em vigor 

na data do dia 26.06.2017, a forma de pagamento, descrita a seguir:

 Art. 4º do Pro. 07/2017 – A Guia para o pagamento de diligências dos 

Oficiais de Justiça será emitida EXCLUSIVAMENTE pelo portal do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso: www.tjmt.jus.br

COMO LOCALIZAR:

 Para Emissão de Guia de Diligência:

 http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao

Guia de Complementação de Diligência

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/complementacao

OU AINDA: Entrar no site www.tjmt.jus.br-> Serviços – Guias – Diligências 

– Emissão de Guia de Diligência (acesso com o número único do processo 

e não o código) e pesquisar. Colocar o nome da cidade, bairro (se 

urbano), para zona rural, faz-se necessário mencionar a localidade onde 

ocorrerá a intimação, por fim inserir o CPF do pagante.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 109842 Nr: 1985-54.2018.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JNB, EMDB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CDRCDA-P

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EULINDA MARIA ALVES 

RODRIGUES - OAB:16351

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimar o Advogado(a) da parte autora acerca 

da CERTIDÃO DE CASAMENTO COM AVERBAÇÃO de DIVÓRCIO, que 

ficará arquivado em cartório, em pasta própria, aguardando a assinatura e 

retirada da parte interessada.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 108907 Nr: 1317-83.2018.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAFAEL PILOTTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADM DO BRASIL LTDA, SLC AGRÍCOLA S/A - 

FAZENDA PLANORTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURÍCIO MONTAGNER - 

OAB:20670/O
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEISE KELI MADUREIRA 

LAVARDA - OAB:24.911/MT

 Intimação da parte requerida para ciência de audiência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 39436 Nr: 1737-69.2010.811.0078

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON FRANCISCO ROTTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TATIANA DIAS DE CAMPOS - 

OAB:9369/O

 Vistos etc.

WILSON FRANCISCO ROTA, qualificado nos autos e por meio de 

advogado constituído, propõe cumprimento de Sentença em face da 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL.

Proceda ao cartório distribuidor a correta classificação dos autos, para 

que conste como fase de execução.

Preenchidos os requisitos legais gerais e especiais, RECEBO a petição 

inicial sub examine, que tramitará segundo o rito especial do artigo 535 do 

Código de Processo Civil/2015.

Intime-se o requerido, por meio de remessa postal dos autos, para, 

querendo, impugnar a execução, nos próprios autos, no prazo de 30 

(trinta) dias, conforme disposto no art. 535 do CPC.

Superado tal prazo, não havendo manifestação, certifique-se e tornem os 

autos conclusos.

Por fim, expeça-se imediatamente Alvará de Levantamento de todo o valor 

existente na conta Judicial nº 700103456316 em favor do exequente na 

conta declinada às fls. 251, eis que proveniente do Bloqueio BacenJud 

efetuado na conta de Wilson Francisco Rotta.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às Providências.

Sapezal/MT, 10 de Dezembro de 2018.

Conrado Machado Simão

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 31945 Nr: 1039-68.2007.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NERI GHEDIN, MARIA CAROLINA SCHWANCK GHEDIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA GHEDIN - OAB:21664/O, 

ERNANI ORSO - OAB:MT 16075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO ATHALA DE 

OLIVEIRA SHCAIRA - OAB:20495, ARIANE GABRIELE APARECIDA 

SANTOS - OAB:365679/SP

 Vistos etc.

Trata-se de Ação revisional que foi julgada procedente em favor da parte 

autora NERI GHEDIN e outro, consoante sentença de fls. 288/329, a qual 

condenou o Banco requerido ao pagamento de R$ 100.000,00(cem mil 

reais) mais R$ 30.000,00(trinta mil reais) em honorários sucumbenciais.

Inconformado o banco requerido manejou apelação a qual foi desprovida 

em sua integralidade, mantendo inalterada a sentença de 1º grau, 

consoante Acordão de fls. 446/452.

A parte apelante apresentou Recurso Especial, o qual teve o seguimento 

negado conforme fls. 514.

Assim, o Banco requerido efetuou depósito Judicial da condenação às fls. 

518, no valor de R$ 217.267,15(duzentos e dezessete mil duzentos e 

sessenta e sete reais e quinze centavos).

Às fls. 531 o Juiz atuante à época do feito, ao analisar o depósito 

efetuado espontaneamente e os valores atualizados apurou que o Banco 

requerido depositou valores inferiores ao da condenação, eis que o valor 

que deveria ter sido depositado alcançava a monta de R$ 244.609,58 

(duzentos e quarenta e quatro mil seiscentos e nove e cinquenta e oito 

centavos).

Deste valor, R$ 188.161,22 (cento e oitenta e oito mil cento e sessenta e 

um reais e vinte e dois centavos) relativos ao principal e R$ 56.448,36 

(cinquenta e seis mil quatrocentos e quarenta e oito reais e trinta e seis 

centavos) relativos aos honorários sucumbenciais.

Assim sendo, a fim de simplificar o procedimento, tomou-se a quitação 

integral do principal – equivalente a 86,60% do depósito judicial – e o 

pagamento parcial dos honorários advocatícios.

Assim, foi liberado valores depositados espontaneamente, por meio de 

alvará de transferência, observando-se para tanto a conta informada à fl. 

529 no percentual de 86,60% (oitenta e seis virgula sessenta por cento) é 

relativo ao principal consoante Alvará de fls. 559, sendo que o 

restante(13,4%) do valor depositado espontaneamente será utilizado para 

pagamento parcial dos honorários.

Logo imperioso esclarecer que o depósito de fls. 518 verso foi identificado 

na conta Judicial nº 2200120196346, através da guia de depósito 

628522-8 efetivada em 04/11/2015 e o presente Alvará deverá ser 

levantado apenas sobre este valor desta guia, eis que outros valores 

vinculados a esta mesma conta deverão ser identificados.

Assim, expeça-se os competentes Alvarás de levantamento de Valores, 

referente a guia supracitada, no tocante a 13,40% (treze vírgula quarenta 

por cento) do valor depositado espontaneamente, que perfaz o valor de 

R$ 29.105,93(vinte nove mil cento e cinco reais e noventa e três 

centavos) devendo os alvarás serem atualizados até data do pagamento.

Ressalto que o valor total deverá ser rateado na proporção de 50%

(cinquenta por cento) para cada advogado, nas contas informadas na 

petição de ref. 742/744.

Por fim, certifique-se o Senhor Gestor quanto aos valores depositados 

pelo exequente NERI GHEDIN a título de depósito judicial em consonância 

com a liminar deferida às fls. 106/111 para que sejam identificados e o 

valor atualizado devendo as partes se manifestarem no prazo de 

15(quinze)dias quanto ao destino deste dinheiro.

Após o levantamento dos Alvarás, intimem-se os advogados para 

atualizarem o valor faltante dos honorários no prazo comum de 15(quinze) 

dias.

Certificado o decurso do prazo, tornem os autos conclusos para análise 

do pedido de penhora online.

Intimem-se

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Sapezal/MT, 10 de Dezembro de 2018.

CONRADO MACHADO SIMÃO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 39815 Nr: 2119-62.2010.811.0078

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NERI GHEDIN, MARIA CAROLINA SCHWANCK 

GHEDIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERNANI ORSO - OAB:MT 16075

 Vistos etc.

Mantenha-se o presente feito suspenso nos mesmo moldes da decisão de 

fls. 263, até o deslinde do processo Código 31945 que tramita em apenso.

Cumpra-se.

Às providências.

 Sapezal/MT, 11 de Dezembro de 2018.

CONRADO MACHADO SIMÃO

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 34732 Nr: 2056-08.2008.811.0078

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SÉRGIO APARECIDO VILAS BOAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIAS CRISTIANO ZAMAIO - 

OAB:7962/MT, MURILO PIERUCCI DE SOUZA - OAB:11273

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIO CARDI FILHO - 
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OAB:3584A/MT

 Vistos etc.

Diante da decisão de fls. 237/238 que declarou a incompetência absoluta 

deste juízo, bem como julgou extinta a execução do feito, PROCEDA-SE a 

confecção do Alvará de Levantamento em favor da parte executada na 

conta indicada às fls. 243v.

Após, certifique-se o necessário e arquive-se.

Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

Conrado Machado Simão

Juiz De Direito

Comarca de Tabaporã

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 058/2018/DF.

O Doutor Rafael Depra Panichella, Juiz de Direito e Diretor do Foro da 

Comarca de Tabaporã, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais na forma da lei, e;

CONSIDERANDO que a servidora Lucimara Gonçalves Ferreira, matrícula 

nº 13004, Distribuidora, Contadora e Partidora desta Comarca, irá usufruir 

10 (dez) dias de férias referente ao exercício 2018 no período de 10 a 

19/12/2018;

RESOLVE:

 DESIGNAR a servidora NATHALLY ROGÉRIA PEREIRA GOMES 

JARSCHEL, Técnica Judiciária, matrícula nº 34538, para substituir a 

Distribuidora, Contadora e Partidora, Lucimara Gonçalves Ferreira, no 

período de 10 a 19/12/2018.

Publique–se, Comunique-se, Cumpra-se.

 Tabaporã - MT, 10 de dezembro de 2018.

 RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 Juiz de Direito e Diretor do Foro

PORTARIA Nº 059/2018-DF

 O Doutor Rafael Depra Panichella, Juiz de Direito e Diretor do Foro da 

Comarca de Tabaporã, no uso de suas atribuições legais na forma da lei, e

CONSIDERANDO que o Senhor Valmor Klöppel, Juiz de Paz titular desta 

Comarca, permanecerá afastado pelo período de 30 (trinta) dias, 

compreendidos entre 17 de dezembro de 2018 e 15 de janeiro de 2019, 

para usufruto de suas férias regulares , referentes ao exercício de 2018;

 RESOLVE:

 DESIGNAR o Sr. ANTONIO RODRIGUES DE SOUSA, portador da Cédula de 

Identidade RG nº 3.393429-7 SSP/PR, inscrito no CPF sob o nº 

436.110.959-15, 1º Suplente do Juiz de Paz, para exercer a função do 

titular durante o período de 17/12/2018 a 15/01/2019.

 Publique-se, Registre-se, Cumpra-se, encaminhando-se cópia desta ao 

Departamento de Recursos Humanos do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, bem como dando ciência ao Suplente designado.

 Tabaporã/MT, 11 de dezembro de 2018.

 Rafael Depra Panichella

 Juiz de Direito e Diretor do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 32786 Nr: 1505-28.2018.811.0094

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ecoplan Mineração LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Euraclides Hoffmann da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvério Soares de Moraes - 

OAB:12006/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Ação de Monitória proposta por Ecoplan Mineração Ltda, em 

desfavor de Euraclides Hoffman da Silva, devidamente qualificados nos 

autos.

Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do artigo 319 do Novo 

Código de Processo Civil, assim como foi observada a determinação posta 

nos artigos 320 e 700, ambos do mesmo diploma legal.

 Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do 

Novo Código de Processo Civil, recebo a petição inicial.

Expeça-se o mandado de citação, com o prazo de 15 dias, nos termos 

pedido na inicial (art.701, CPC), anotando-se nesse mandado, que, caso o 

réu cumpra, ficará isento de custas e honorários advocatícios (CPC, arts. 

701 §1º).

Conste, ainda, que, nesse prazo, a parte executada poderá oferecer 

embargos, e que, não havendo o cumprimento da obrigação ou 

oferecimento de embargos, constituir-se-á, de pleno direito, o título 

executivo judicial, convertendo-se o mandado inicial em mandado 

executivo (art. 701, CPC).

Determino que a Secretaria da Vara Única regularize a autuação das fls. 

13/17-verso destes autos, uma vez que os documentos se encontram de 

“cabeça para baixo” e, em desordem, possibilitando a análise do feito de 

forma mais célere, como se espera os jurisdicionados.

 Outrossim, as folhas dos autos deverão constar sua numeração com a 

respectiva rubrica do servidor, nos termos que determina o art. 331 da 

CNGCMT.

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 32783 Nr: 1503-58.2018.811.0094

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ecoplan Mineração LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adular Biffi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvério Soares de Moraes - 

OAB:12006/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Ação de Monitória proposta por Ecoplan Mineração Ltda, em 

desfavor de Adular Biffi, devidamente qualificados nos autos.

Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do artigo 319 do Novo 

Código de Processo Civil, assim como foi observada a determinação posta 

nos artigos 320 e 700, ambos do mesmo diploma legal.

 Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do 

Novo Código de Processo Civil, recebo a petição inicial.

Expeça-se o mandado de citação, com o prazo de 15 dias, nos termos 

pedido na inicial (art.701, CPC), anotando-se nesse mandado, que, caso o 

réu cumpra, ficará isento de custas e honorários advocatícios (CPC, arts. 

701 §1º).

Conste, ainda, que, nesse prazo, a parte executada poderá oferecer 

embargos, e que, não havendo o cumprimento da obrigação ou 

oferecimento de embargos, constituir-se-á, de pleno direito, o título 

executivo judicial, convertendo-se o mandado inicial em mandado 

executivo (art. 701, CPC).

Determino que a Secretaria da Vara Única regularize a autuação das fls. 

14/15 destes autos, uma vez que os documentos se encontram de 

“cabeça para baixo”, possibilitando a análise do feito de forma mais célere, 

como se espera os jurisdicionados.

 Outrossim, as folhas dos autos deverão constar sua numeração com a 

respectiva rubrica do servidor, nos termos que determina o art. 331 da 

CNGCMT.

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 32842 Nr: 1533-93.2018.811.0094

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VVL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniely Neves Lauro - 
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OAB:24285/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Com efeito, INTIME-SE pessoalmente o executado, no endereço declinado 

nos autos, para, no prazo de 03 dias, pagar o débito, provar que o fez ou 

justificar a impossibilidade de fazê-lo, sob pena de ser decretada a prisão 

civil, nos termos do artigo 528, §3º, do CPC, em relação aos três (3) 

últimos meses de alimentos devidos, nos termos do que consta na inicial, 

devendo o valor ser depositado na conta bancária indicada à fl. 05-verso; 

Conste no mandado a advertência de que se o devedor não pagar, 

tampouco se justificar, ser-lhe-á decretada à prisão civil, na forma da 

lei.Conste ainda no mandado que o débito alimentar que autoriza a prisão 

civil do alimentante é o que compreende até as 3 (três) prestações 

anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso 

do processo, nos moldes do § 7º do art. 528 do CPC.Neste sentido é o 

entendimento do STJ, Súmula n. 309, STJ: O débito alimentar que autoriza 

a prisão civil do alimentante é o que compreende as três prestações 

anteriores à citação e as que vencerem no curso do processo.Ciência ao 

Ministério Público Estadual. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 32868 Nr: 1552-02.2018.811.0094

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leandro Gonçalves de Araujo, Jair Lopes dos 

Santos Junior, Ezequiel Nunes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Abraão Lincon de Laet - 

OAB:6200/MT, Astor Beskow - OAB:46561/PR

 Vistos. (...) De outro modo, abra-se vistas às partes, para que, no prazo 

sucessivo preclusivo de 05 (cinco) dias, apresente o endereço atualizado 

da testemunha Magna dos Santos Leandro, iniciando pelo Ministério 

Público, e, após, à Defesa. Com o aporte dos endereços, expeça-se carta 

precatória para sua inquirição. De outro modo, oficiem-se à Politec (Juína e 

Cuiabá) bem como à Delegacia de Polícia Civil desta Comarca, para que, no 

prazo de 20 (vinte) dias juntem a mídia anexa relacionado aos ofícios de 

fls. 100 e fls. 191, devendo constar no referido ofício requisitório que se 

trata de réu preso, bem como especificar que, o que se pretende é a 

referida mídia com os dados e, não, o laudo que já se encontra no referido 

site da Politec. De igual maneira, oficie-se à Delegacia de Polícia Civil desta 

Comarca, para que preste as informações requisitadas no ofício expedido 

à fl. 188. No mais, CERTIFIQUE à Secretaria quanto as respostas das 

informações solicitadas às Companhias Telefônicas em ofício de fl. 186. 

Cumpra-se com urgência, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilos. Sem os presentes intimados. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 33051 Nr: 1660-31.2018.811.0094

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TROPICAL MADEIREIRA EIRELLI - EPP, ELIAS ROSA 

DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Secretaria de Estado de Fazenda de Mato 

Grosso - SEFAZ - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANDERSON PAULI - OAB:13534

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a Carta Precatória expedida às fls. 27 dos autos, foi 

distribuida junto a 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT sob o n. 

104178-46.2018.8.11.0041, para as providências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 32579 Nr: 1396-14.2018.811.0094

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vagner Pereira Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAGAIVER BAESSO DOS 

SANTOS - OAB:MT/21.081

 Certifico para os devidos fins, que encaminhei a Carta Precatória 

expedida às fls. 199 dos autos e ofícios, via malote digital, para a Comarca 

de Porto dos Gaúchos, para providências necessárias. Código de 

Rastreabilidade n. 81120183866174. Certifico ainda que encaminhei o 

ofício n. 1329/2018, via email funcional, ao endereço eletrônico 

cpportodosgauchos@sejudh.mt.gov.br.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 28632 Nr: 1301-18.2017.811.0094

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZA JESUS DOS SANTOS TUNIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Tsuji Ishiki - 

OAB:MT/13.218-B, Felício Hirocazu Ikeno - OAB:3470/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o presente feito, a fim de intimar a parte Requerente, na 

pessoa de seu advogado, para que proceda à retirada do Alvará Judicial 

expedido nos presentes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 3724 Nr: 522-83.2005.811.0094

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agropecuária Encantado Ltda., Nilton Sangalli, Jorge 

Balbino da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alcides Bertoti Pereira, Mitsuo Kennedy Aida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:3063-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jefferson Agulhão Spindola 

- OAB:MT/6416-B, Marcelo Gustavo Pinheiro Polonio - 

OAB:7186-B/MT, Otilio Ribeiro Neto - OAB:MT/13332

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar a parte exequente, por seu 

advogado, para:

 A) Que cumpra o disposto no art. 844, do CPC, nos termos do 

determinado às fls. 1552/1553 dos autos;

B) Que proceda ao pagamento da guia de distribuição da carta precatória 

expedida nos autos, para Avaliação do bem imóvel, na Comarca de 

Sinop-MT, juntando aos autos as guias pagas, ou proceda-se a retirada da 

Carta Precatória para distribuição, sendo que nesta última hipotese deverá 

comprovar a ditribuição, tudo no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 3724 Nr: 522-83.2005.811.0094

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agropecuária Encantado Ltda., Nilton Sangalli, Jorge 

Balbino da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alcides Bertoti Pereira, Mitsuo Kennedy Aida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:3063-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jefferson Agulhão Spindola 

- OAB:MT/6416-B, Marcelo Gustavo Pinheiro Polonio - 

OAB:7186-B/MT, Otilio Ribeiro Neto - OAB:MT/13332

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar a parte executada, por seu 

advogado, acerca do termo de penhora constante dos autos, na forma 

dos artigos 845, § 1° e 841, § 1°, ambos do CPC, nos termos da decisão 

de fls. 1552/1553.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 31153 Nr: 614-07.2018.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AAdS

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039412/12/2018 Página 845 de 855



 PARTE(S) REQUERIDA(S): JSdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Ação de Guarda Compartilhada que Aldenir Alves de Souza 

move em face de Jéssica Soares dos Santos, já qualificados nos autos, 

onde postula pela guarda compartilhada do menor Jhuan Lucas Soares de 

Souza.

Com a inicial vieram os documentos de fls. 12/24.

Recebida a inicial em fl. 28/28-verso, concedendo ao autor os benefícios 

da Assistência Judiciária Gratuita.

A requerida foi devidamente citada às fls. 33.

O feito tramitou regularmente, sendo que à fl. 35 as partes se compuseram 

por fim a presente ação mediante acordo entabulado perante a 

Conciliadora.

 Restou acordado entre as partes que a guarda do menor Jhuan Lucas 

Soares de Souza será exercida na modalidade compartilhada.

O Ministério Público Estadual manifestou ciência quanto ao acordo 

entabulado entre as partes (fls. 35).

É o relato do necessário. Fundamento e decido.

Não vislumbro qualquer ilicitude ou prejuízo a quaisquer das partes, até 

porque o Ministério Público Estadual tomou ciência do presente acordo, 

restando-me, apenas, homologar o presente ajuste.

Pelo exposto, com fundamento no artigo 487, inciso III, do CPC, 

HOMOLOGO, por sentença, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o acordo celebrado entre Aldenir Alves de Souza e Jéssica 

Soares dos Santos, atinente à guarda da criança Jhuan Lucas Soares de 

Souza.

Por consequência, julgo extinto o processo com resolução do mérito.

 CONDENO a parte requerente ao pagamento das custas, no entanto, haja 

vista ser beneficiário da assistência judiciária gratuita, aplique-se o 

disposto no art. 98, §3º, do CPC.

Arbitro à título de honorários advocatícios ao advogado nomeado em fl. 13, 

o valor de 3 URHs. Expeça-se a competente certidão, expedindo o que 

mais for necessário.

 Ciência ao MPE.

Após, certificado o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, 

com baixa nos registros.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 26527 Nr: 76-60.2017.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Claudino Martarelo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Tabaporã - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIRLENE DE JESUS BUENO - 

OAB:MT/6697/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Considerando que a parte requerida postulou pela produção de prova 

em audiência, consistente em depoimento pessoal e inquirição de 

testemunhas, DECIDO: DESIGNO audiência de instrução e julgamento para 

o dia 24 de abril de 2019, às 13:30 horas. Intimem-se as partes via DJE, 

ressalvadas as exceções legais que dependam de intimação pessoal 

(DPE/MP/FAZENDA PÚBLICA) para apresentarem, o rol de testemunhas 

que irão depor em Juízo, no prazo comum de 15 (quinze) dias, a contar da 

intimação desta decisão, sob pena de preclusão, contendo os requisitos 

do Art. 450 do CPC, lembrando-se da dinâmica instituída quanto ao ônus 

probatório do Art. 373 do CPC. Consigno que em relação à intimação de 

testemunhas será aplicado o disposto no Art. 455 do CPC, cabendo ao 

advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do 

dia, da hora e do local da audiência designada, dispensando-se a 

intimação do juízo, sendo que a intimação deverá ser realizada por carta 

com aviso de recebimento, cumprindo ao advogado juntar aos autos, com 

antecedência de pelo menos 3 (três) dias da data da audiência, cópia da 

correspondência de intimação e do comprovante de recebimento. 

Alternativamente, a parte pode comprometer-se a levar a testemunha à 

audiência, independentemente da intimação, presumindo-se, caso a 

testemunha não compareça, que a parte desistiu de sua inquirição. (...)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 23825 Nr: 436-63.2015.811.0094

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José dos Santos Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ricardo Seiji Hayashi, Sara Outa Haiyashi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José dos Santos Netto - 

OAB:MT/3.677-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS BEATO BASTOS - 

OAB:341854, Marcos Eduardo Garcia - OAB:OAB/SP 189.621, Paulo 

Roberto Bastos - OAB:103.033

 Vistos, etc. Procedidos aos depoimentos pessoais e inquirição das 

testemunhas presentes, e, não havendo mais provas a serem produzidas 

nesta solenidade, dou por encerrada a instrução processual. Destarte, 

abra-se vistas às partes para apresentação de memoriais finais por 

escrito, no prazo sucessivo de 15 (quinze) dias, nos termos do § 2º Artigo 

364 do CPC, iniciando pela requerente, e, após, ao requerido. Após, 

tornem os autos conclusos para sentença. Saem os presentes intimados. 

Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Às 

providências.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 29791 Nr: 1948-13.2017.811.0094

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ALICE HARTMANN DE OLIVEIRA, Cpf: 

99537800059, Rg: 1795472-0, Filiação: Bernardo Hartmann e Normelia 

Prass Artmann Hartmann, data de nascimento: 26/04/1981, brasileiro(a), 

natural de Horizontina-RS, casado(a) e atualmente em local incerto e não 

sabido ANDERSON CLAITON DE OLIVEIRA, Cpf: 00906191025, Rg: 

1078332069, Filiação: Marli Alves de Oliveira e Ari Luiz Alves de Oliveira, 

brasileiro(a), casado(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Pelo exposto, REVOGO as medidas protetivas determinadas no 

presente feito e, ante a cessação da necessidade das medidas protetivas 

de urgência, JULGO IMPROCEDENTE o presente feito com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC. Certifique sobre a existência 

de eventual ação penal em trâmite sobre os fatos narrados, 

transladando-se cópias necessárias. Ciência ao MP. Com o trânsito, nada 

sendo requerido, arquivem-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Ana Rafaela Martinello 

Jaeger, digitei.

Tabaporã, 10 de dezembro de 2018

Solange Cristina de Oliveira Freitas Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

Comarca de Tapurah

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000311-31.2018.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA IZABEL PEREIRA DE BRITO VILELA REIS (REQUERENTE)

MARIO LUCIO VILELA REIS (REQUERENTE)

MARCIO VENICIO VILELA REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA GIRARDELI VILELA E SILVA OAB - SP266554 (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE MAURICIO GOMES (REQUERIDO)

SANTO FLECK GOMES (REQUERIDO)

ALVARO ANDRE GOMES (REQUERIDO)

CARMEN VANDERLEA GOMES (REQUERIDO)

JANDERSON DANIEL GOMES (REQUERIDO)

ANDREIA GOMES (REQUERIDO)

 

Sob orientação da MM.(a). Juíza de Direito em Substituição Legal desta 

Comarca, Dra. Melissa de Lima Araújo, em Ordem de Serviço nº 002/2016 

– DF, art. 1º, que autoriza a movimentação processual por ato de Gestor 

Judicial ou substituto legal, impulsiono a presente deprecata para intimar 

da parte autora, por seu(ua) procurador(a), para que efetue, no prazo de 

30 dias, comprove nos autos deprecados o recolhimentos das custas 

processuais de distribuição do ato, bem como em mesmo prazo, efetue e 

comprove o depósito da diligência do Sr. Oficial de Justiça, devendo para 

tanto acessar o CPD – Central de Processamento de Diligências dos 

Oficiais de Justiça, no site do Tribunal de Justiça e apresentar o 

comprovante de pagamento de diligência nos autos, a fim de que seja 

cumprido o ato deprecado. Não havendo manifestação no prazo de 30 

dias, o ato deprecado será devolvido à origem no estado em que se 

encontra Nada mais. É o que tenho a impulsionar.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 56937 Nr: 597-60.2017.811.0108

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilma Tereza de Souza Ramos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL TERRABUIO MOREIRA - 

OAB:MT 18.870-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que decorreu o prazo requerido para informar novo endereço 

da parte requerida, razão pela qual impulsiono os autos para a intimação 

da parte requerente, por seu procurador, para no prazo de 15(quinze) 

dias manifestar-se quanto ao prosseguimento do feito, sob pena de 

arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 58765 Nr: 1579-74.2017.811.0108

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PHdS, AGG

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vanderval Queiroz Vieira 

Junior - OAB:OAB/MT 7875-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para a intimação das partes, por seu procurador, 

para comparecer no prazo de 05 dias, na secretaria da Vara Única da 

Comarca de Tapurah, para assinatura do termo de guarda.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 46145 Nr: 1864-72.2014.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGE LUIS DENICOLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO APARECIDO MARTINS DE SOUZA, 

LUCIMARA DANIEL DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON COVRE - OAB:MT 

15.255, FERNANDA DENICOLO - OAB:MT 17.713

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Ordem de Serviço nº 02/2016-DF, considerando que 

decorreu o prazo de intimação sem manifestação, impulsiono os autos 

para a intimação da parte autora, por seu procurador, para no prazo de 5 

dias dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção da 

ação/arquivamento, nos termos do artigo 485, III do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 54691 Nr: 2002-68.2016.811.0108

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRE WILLIAM DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO PAULO KALVO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE WILLIAM DE 

ANDRADE - OAB:10295

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Ordem de Serviço nº 02/2016-DF, considerando que 

decorreu o prazo de intimação sem manifestação, impulsiono os autos 

para a intimação da parte autora, por seu procurador, para no prazo de 5 

dias dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção da 

ação/arquivamento, nos termos do artigo 485, III do CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 20124 Nr: 1159-21.2007.811.0108

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silvestre Caminski

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALDO LOUREIRO DA SILVA - 

OAB:MT 11 162-B

 Reimpulsiono os autos para intimação do réu, por seu procurador, para no 

prazo de 2 dias para apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64305 Nr: 1855-71.2018.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANÇA E 

INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Álvaro Galvan, PAULO CESAR GALVAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA 

VANDERLEI - OAB:OAB/PE 21.678

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para a intimação da parte autora/exequente, por seu 

procurador, para retirar certidão premonitória para as providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 51639 Nr: 371-89.2016.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alecsandro Bau, Loinir Baú, ATAVANTES 

CERVELIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA 

VANDERLEI - OAB:OAB/PE 21.678

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO MORELI - OAB:13052

 VISTOS, ETC. [...] Analisando detidamente os autos de fato prospera os 

argumentos da Sr.ª Inês, ora peticionante, pois juntamente com o 

executado Sr. Atavantes é proprietária do imóvel objeto do leilão, vez que 

casados sob o regime de comunhão universal de bens conforme se 

verifica na cópia da matrícula do imóvel colacionada aos autos (p. 

52).Assim, muito embora o credor busque a satisfação do débito de 

qualquer um dos coobrigados, o fato da cônjuge do interveniente 

garantidor também ser proprietária do imóvel oferecido em garantia 

hipotecária, pressupõe seu direito de integração a lide como coobrigada 

titular do imóvel, de modo a exercer seu direito ao contraditório e à ampla 

defesa.Ressalta-se, entretanto que o argumento de ter tomado 

conhecimento da situação da lide somente em 27.11.2018 não merece 

prosperar, pois a mesma tomou ciência dos fatos na data de realização do 

auto de avaliação do imóvel penhorado, estando devidamente assinado 
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por si datado em 25.10.2016 (pp. 77/81), estando assim ciente desde 

então dos fatos constante nos autos, não acarretando, portanto qualquer 

nulidade nos atos expropriatórios já realizados. [...] Desse modo, de forma 

a regularizar o polo passivo da demanda defiro, por ora, o pedido de 

inclusão da peticionante Sr.ª Inês Savaris Cervelin, intime-a no prazo de 15 

(quinze) dias para exercer o seu direito de defesa.Em consequência, de 

modo a evitar eventuais prejuízos, suspendo a realização do leilão 

designado para o dia 11.12.2018.Intimem-se os leiloeiros da presente 

decisão e para informarem nos autos nova data para a realização da 

hasta pública.Sendo assim, intime-se o excepto/exequente para que no 

prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se nos autos requerendo o que 

entender de direito para o prosseguimento da execução. Cumpra-se, às 

providências necessárias com a URGÊNCIA que o caso requer.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 59772 Nr: 2202-41.2017.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDO ARRUDA ANDRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADMISSAO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI 

OURO VERDE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDRIANGELO SAMUEL 

FONSECA - OAB:6953

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO HENRIQUE DE 

OLIVEIRA VANDERLEI - OAB:OAB/PE 21.678

 Posto isto, INDEFIRO a antecipação de tutela pleiteada, vez que tais 

cálculos foram elaborados de forma unilateral, baseando-se em mera 

expectativa, e não do valor que efetivamente o autor deveria 

pagar.Intimem-se as partes para que no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestem-se acerca dos meios de provas que pretendem produzir, ou 

se pugnam pelo julgamento do feito no estado em que se 

encontra.Cumpra-se. Às providências necessárias.Lucas do Rio Verde p/ 

Tapurah/MT, 07 de dezembro de 2016.CÁSSIO LUÍS FURIM Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 66626 Nr: 3142-69.2018.811.0108

 AÇÃO: Pedido de Prisão Preventiva->Pedido de Prisão->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DDPCDT-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amanda de Souza Campos 

Belo - OAB:MT 12.584

 Processo n°: 3142-69.2018.811.0108 (Código 66626)

Representante: Delegacia de Policia Civil de Tapurah/MT

PEDIDO DE PRISÃO TEMPORÁRIA

VISTOS.

Cuida-se de representação policial por meio do qual busca o aparelho de 

investigação criminal a decretação de prisão preventiva do suspeito Clovis 

Aparecido da Silva, ante o suposto cometimento do crime previsto no 

artigo 121, §2º, IV, do CP, em desfavor da vítima Bruno Mendes Barbosa.

Promovido o cumprimento do mandado de prisão preventiva do suspeito, a 

defesa formulou pedido de revogação, arguindo os seus bons 

antecedentes, boa conduta.

Instado a manifestar-se o Ministério Público opinou pelo indeferimento do 

pedido de revogação (f.105-106).

Analisando com acuidade os autos, a despeito das arguições defendidas 

pela douta Defesa, considero que não existem motivos que possam 

ensejar a revogação da prisão preventiva decretada, ao menos neste 

momento.

Primeiramente, quando decretada a sua prisão preventiva, afirmou-se na 

decisão que a medida adotada tinha por fundamento a existência de fortes 

indícios de autoria e materialidade, e mais, presentes a necessidade de 

garantir a instrução processual e a aplicação da lei penal, bem como 

garantir a ordem pública, na medida em que o suspeito teria agido de forma 

premeditada, inclusive tendo preparado as suas malas para fugir do local 

dos fatos.

Por fim, por não existir alteração da situação fático-jurídica, inexistem 

razões para a revogação da decisão já proferida, nos termos do artigo 

316 do CPP.

Dessa forma, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão cautelar 

formulado pela defesa do acusado Clovis Aparecido da Silva.

Cientifique-se o Ministério Público, o custodiado e a Defesa.

Cumpra-se, servindo a presente decisão como mandado/ofício/carta 

precatória, no que couber.

Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 10 de dezembro de 2018.

MELISSA DE LIMA ARAÚJO

 Juíza de Direito em substituição

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 61818 Nr: 312-33.2018.811.0108

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Airton Basilio Vieira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 Autos n. 312-33.2018.811.0108 (Id. 61818).

Ação Penal Pública Incondicionada.

Autor: Ministério Público Estadual.

 Réu: Jose Airton Basilio Vieira.

Vistos etc.,

Denúncia – fl. 02-c.

Recebimento da denúncia em 07/03/2018 – fls. 55-56.

Citação pessoal do acusado– fl. 62.

Resposta à acusação por meio da Defensoria Pública – fl. 69.

Instrução Probatória – fls. 85-90; 100-103 e 111-112.

Memoriais escritos da Acusação – fls. 113-114.

Memoriais escritos da Defesa – fls. 120-124.

Pronúncia – fls. 128-132, dando o réu José Airton Basílio Vieira como 

incurso no crime descrito no artigo 121, do Código Penal.

Intimação do acusado da sentença de pronúncia – fls.138.

Trânsito em julgado da sentença – fl. 139.

É o sucinto relatório, e não havendo nulidades a serem sanadas ou fatos a 

serem esclarecidos (Art. 423, I, do CPP), o presente feito encontra-se 

pronto para julgamento pelo Tribunal do Júri.

Defiro os requerimentos formulados pelas partes, bem como o rol de 

testemunhas apresentado, na fase do artigo 422 do CPP - fls. 154-155.

Designo julgamento para o dia 28 de fevereiro de 2019, às 09horas.

Formalize expediente a ser entregue aos jurados nos exatos termos do 

artigo 472, paragrafo único, do Código de Processo Penal.

 Intime-se o Ministério Público, a Defensoria Pública e o réu, requisitando o 

pronunciado José Airton Basílio Vieira, bem como as testemunhas 

arroladas pelas partes na fase do art. 422, do CPP, residentes nesta 

Comarca.

Quanto as residentes fora desta Comarca faculto às partes a 

apresentação das mesmas, independentemente de intimação (RTs 

519/434, 464/349, 558/312, 559/312).

A Gestora Judicial providenciará o preparo do presente processo para 

julgamento pelo Tribunal do Júri, devendo observar cumprir todas as 

formalidades legais.

Cumpra-se.

Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 10 de dezembro de 2018.

Hugo José Freitas da Silva

 Juiz de Direito cooperador

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 25854 Nr: 458-21.2011.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUTURA INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALTER LUIZ DA SILVA, SANDRA PEREIRA 

DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano Piva - OAB:OAB/MT 9988

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ABEL SGUAREZI - OAB:MT 

8.347, Alváro da Cunha Neto - OAB:MT 12.069, Itamar de Camargo 

V. Junior - OAB:OAB/MT 13224

 Impulsiono os autos para promover a intimação da parte exequente, por 

seu procurador, para no prazo de 15 dias dar andamento ao feito.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 45090 Nr: 1098-19.2014.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Boa Viagem Transportes e Turismo Ltda, 

Adriane Fernandes Angelo Ruelis, Alaice dos Santos Ruelis, VALDIR 

RUELIS, OBED RUELIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - 

OAB:OAB/PR 56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos para intimar da parte autora, por seu(ua) 

procurador(a), para que efetue, no prazo de 5 dias, o depósito da 

diligência, devendo para tanto acessar o CPD – Central de Processamento 

de Diligências dos Oficiais de Justiça, no site do Tribunal de Justiça e 

apresentar o comprovante de pagamento de diligência nos autos, a fim de 

que seja cumprido o mandado de citação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63642 Nr: 1433-96.2018.811.0108

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUIMARÃES AGRÍCOLA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEZAR ROBERTO TIRLONI, RAYF ROBERTO 

TIRLONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA LEHNEN - OAB:10752-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Compulsando o feito verifica-se que há informação do exequente que o 

devedor citado, Cezar Roberto Tirloni, não efetuou pagamento, porém, não 

há comunicação de interposição ou não de embargos à execução e 

possível efeito suspensivo, assim, impulsiono os autos para expedição de 

ofício ao juízo deprecante para solicitar informações quanto ao 

ajuizamento de embargos, bem como para expedição de termo de 

penhora. Impulsiono os autos também para intimar a parte exequente, por 

meio de seu procurador, para que no prazo de 15 dias manifeste acerca 

da citação negativa para o devedor Rayf Tirloni.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010045-57.2013.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

NIEDJA SANTOS DA SILVA (EXEQUENTE)

ERIVALDO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO DE MATOS BORGES OAB - MT0011068A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EXECUTIVA NORTH TRANSPORTES LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ SERGIO ROSSI OAB - MT0010089S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TAPURAH DESPACHO Processo: 

8010045-57.2013.8.11.0108. EXEQUENTE: NIEDJA SANTOS DA SILVA, 

ERIVALDO DA SILVA EXECUTADO: EXECUTIVA NORTH TRANSPORTES 

LTDA - ME Vistos. Analisando a planilha do débito, verifica-se que a 

autora incluiu a multa de 10%, todavia, verifica-se também que a requerida 

sequer foi intimada acerca do pedido de cumprimento de sentença. Sendo 

assim, intime-se a parte autora para que junte aos autos nova planilha do 

débito observando os parâmetros da sentença. Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário. Tapurah/MT, 05 de novembro de 2018. Melissa de Lima 

Araújo Juíza de Direito

Comarca da Terra Nova do Norte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35970 Nr: 1176-92.2008.811.0085

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA VANUSA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FRANCISCO PASCOALÃO - 

OAB:OAB/MT 16500-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que impulsiono os autos para intimação da parte autora 

acerca dos documentos de fls. 76/78, que informa que os valores 

depositados foram transferidos para conta única do Tesouro Nacional nos 

moldes do §1º do artigo 2º da Lei nº 13.463/2017, para querendo pugnar o 

de direito no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63277 Nr: 218-57.2018.811.0085

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato-Grossense

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELIPE AUGUSTO VIEIRA, JOSIMAR JOÃO 

VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que impulsiono os autos ao autor para no prazo de 15 

(quinze) dias providenciar a distribuição da carta precatória de fls. 52 para 

citação do executado Felipe Augusto Vieira a ser distribuida na Comarca 

de Sorriso-MT e ou requerer o que de direito.

Igualmente certifico que decorreu o prazo do executado Josimar João 

Vieira sem manifestação de pagamento ou oposição de embargos.

O referido é verdade e dou fé.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51196 Nr: 1142-78.2012.811.0085

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAX ALEI GOULART - 

OAB:OAB/MT Nº 8403

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARALINE APARECIDA BATISTA, Cpf: 

04894897105, Filiação: Terezinha Aparecida Batista e Antonio Lopes 

Batista, data de nascimento: 05/01/1997, brasileiro(a), natural de Terra 

Nova do Norte-MT, convivente, menor, Telefone (66) 9611-7576. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: S E N T E N Ç A Trata-se de pedido de medidas protetivas de 

urgência formulado por Maraline Aparecida Batista, formalizado na 

Delegacia Municipal de Terra Nova do Norte (MT), sob o fundamento de 

violência doméstica perpetrada por seu ex-companheiro Nivaldo Antonio 

de Souza.As medidas de proteção foram concedidas pela decisão de 

f.11-12.Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.É o 

relatório. Decido.O prosseguimento do feito constitui providência 

inócua.Com efeito, uma vez aplicadas as medidas de proteção e, tendo 

elas produzido o efeito pretendido, transcorrendo-se mais de seis meses 

sem reiteração delitiva, imperioso o arquivamento dos autos, sob pena de 

perpetuar-se juridicamente.Ademais, sem prejuízo da determinação 

judicial, as medidas de proteção poderão ser aplicadas, em qualquer 

tempo, acaso sobrevierem situações que impliquem violência física ou 

moral à ofendida, no âmbito doméstico.Nesse passo, o processo merece 
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ser extinto.Reza o Art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo 

Civil:“Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: I - acolher ou 

rejeitar o pedido formulado na ação ou na reconvenção;”No que tange à 

aplicação do referido artigo às medidas protetivas é o entendimento 

jurisprudencial no sentido de que “Não se declara nula a decisão do 

Magistrado que extingue o processo com fundamento no art. 269, I, do 

Código de Processo Civil, quando, em que pese a natureza criminal das 

medidas protetivas, o entendimento adotado na sentença encontra apoio 

em julgados desta Turma, que já decidiu pela natureza civil das medidas. 

Ademais, a própria Lei 11.340/2006, no seu art. 13, determina a aplicação, 

além de outras, das normas do Código de Processo Civil às causas 

decorrentes da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher. 

(...) quanto à extinção do processo, se o pedido restringiu-se à 

concessão de medidas protetivas, ou seja, se esse era o próprio mérito da 

ação, sob o ponto de vista processual com os contornos da Lei 

10.340/2006, não há irregularidade na decisão que extinguiu o processo 

com julgamento de mérito.” Isto posto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO DE 

MEDIDAS DE PROTEÇÃO, nos termos do artigo 487, I, do Novo Código de 

Processo Civil c/c artigo 7º da Lei n.º 11.340/2006, e exaurida a finalidade 

do procedimento, DETERMINO O ARQUIVAMENTO DO FEITO com as 

baixas, anotações e comunicações pertinentes.Cientifique-se o Ministério 

Público e a ofendida.Publique-se.Registre-se.Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Kethlyn Roberta Goulart, 

digitei.

Terra Nova do Norte, 06 de dezembro de 2018

Aline Schorro Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 57815 Nr: 287-60.2016.811.0085

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO MULLER - EPP, MAURO MULLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

- PROCURADORA DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MAURO MULLER - EPP, CNPJ: 

09207956000133 e atualmente em local incerto e não sabido MAURO 

MULLER, Cpf: 58962140063, natural de Acorizal-MT, solteiro(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 04/04/2016.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de MAURO 

MULLER - EPP e MAURO MULLER, na quantia abaixo especificada, 

referente ao débito de falta de recolhimento ICMS garantido integral, 

inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

20161622/2016.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 24/03/2016

 - Valor Total: R$ 3.961,92 - Valor Atualizado: R$ 3.961,92 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Recebo a inicial por estar em conformidades com os 

preceitos legais.Cite-se a parte executada, na forma requerida, para que, 

no prazo de 05 (cinco) dias, pague a dívida com juros, multa de mora e 

encargos ou garanta a execução, conforme preceitua o artigo 8º da Lei 

6.830/80.Não sendo efetuado o pagamento, nem garantida a execução, 

proceda-se a penhora de tantos bens quantos bastem para garantir a 

execução, bem como, desde logo, a avaliação de tais bens, devendo o 

valor constar no auto de penhora, conforme determina o artigo 13 da Lei 

6.830/80.Intime-se a parte executada da penhora para, querendo, interpor 

embargos, no prazo de 30 (trinta) dias, na forma do artigo 16 da Lei 

6.830/80.Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Kethlyn Roberta Goulart, 

digitei.

Terra Nova do Norte, 06 de dezembro de 2018

Aline Schorro Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 61356 Nr: 637-14.2017.811.0085

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: NL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FRANCISCO PASCOALÃO - 

OAB:OAB/MT 16500-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: QUECELE DE CARLI - 

OAB:OAB/MT 17062/O

 Autos n° 637-14.2017.811.0085 (Código 61356)

Requerente: Nilson Lourenço

Requerido: Marcia Adriana Teixeira dos Santos

Vistos.

Os autos vieram conclusos ante o pedido da parte autora à fl. 27 em que 

pugna pelo direito de visitas que deverá ser exercida pelo mesmo.

Instado, o MPE manifestou-se às fls. 32/33 pela procedência do pedido de 

visitas pelo genitor do infante, estipulando as condições de visitas como 

sendo aos finais de semana alternados, buscando o infante às 18h00min 

da sexta-feira e devolvendo-o às 18h00min do domingo.

Pois bem. Registre-se que tal medida deve ser adotada em casos 

excepcionais, revelando-se necessária em nome do direito da criança ao 

convívio familiar.

Acerca desse tema, destaca o Desembargador do TJPE Jones Figueiredo 

Alves que: “A visitação de filho menor, pelo pai separado e não guardião, 

apta a contribuir na atividade do poder parental e a aperfeiçoar os 

vínculos afetivos, instala, a seu tempo próprio, desenvolvimento saudável 

do infante no espaço íntimo da convivência familiar. (...)” (Disponível em: 

http://www.conjur.com.br/2014-fev-26/jones-figueiredo-direito-convivenci

a-filho-nao-limita-mera-visita. Acesso em: 25/06/2018).

A própria Carta Magna previu no caput do artigo 227 que “É dever da 

família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e 

ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, 

à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao 

respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de 

colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, 

exploração, violência, crueldade e opressão.” Na mesma toada, o Estatuto 

Menorista, em seu art. 19, in verbis: “É direito da criança e do adolescente 

ser criado e educado no seio de sua família e, excepcionalmente, em 

família substituta, assegurada a convivência familiar e comunitária, em 

ambiente que garanta seu desenvolvimento integral.”.

Assim, considerando o direito à convivência familiar, enquanto principio 

básico do direito de família, bem como o principio do melhor interesse do 

infante, mister o deferimento da medida excepcional pugnada como meio 

de concretizar o direito de visitas pelo requerente. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE VISITAS. DESCUMPRIMENTO. 

BUSCA E APREENSÃO. CABIMENTO. Descumprido o direito de visitas 

regulado por sentença transitada em julgado, o cumprimento forçado do 

direito se faz através de medida de busca e apreensão. Precedentes 

jurisprudenciais. AGRAVO PROVIDO. EM MONOCRÁTICA. (Agravo de 

Instrumento Nº 70048043020, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Rui Porta nova, Julgado em 26/03/2012) (negritos acrescidos)

(TJ-RS - AI: 70048043020 RS, Relator: Rui Porta nova, Data de Julgamento: 

26/03/2012, Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do 

dia 28/03/2012)AGRAVO DE INSTRUMENTO. GUARDA PROVISÓRIA E 

CAUTELAR DE BUSCA E APREENSÃO DE FILHO MENOR. CABIMENTO. 

Diante da gravidade dos fatos noticiados pelo genitor, os quais vêm 

corroborados não só pelo relatório de atendimento da SAMU, mas, 

principalmente, pelos relatórios oriundos do Conselho Tutelar, tem-se que 

a decisão que concedeu a guarda provisória e busca e apreensão do filho 
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deve ser mantida. NEGARAM PROVIMENTO. UNÂNIME. (TJ-RS - AI: 

70043033505 RS, Relator: Rui Portanova, Data de Julgamento: 18/08/2011, 

Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

23/08/2011) (negritos acrescidos).

Ex positis, na toada da manifestação do parquet, considerando ser tal 

medida de ultima ratio, DEFIRO o pedido de visitação da parte autora ao 

menor Adão Gustavo dos Santos Lourenço, posto que tais visitações 

devam ocorrer entre os finais de semana alternados, buscando o infante 

nas sextas-feiras às 18h00min e devolvendo-o no domingo às 18h00min, 

a partir da intimação desta decisão.

OFICIE-SE ao Conselho Tutelar deste Município e Comarca para que 

acompanhe a entrega do menor ao genitor nos mencionados dias, bem 

como a sua devolução.

No mais, considerando a certidão de fl. 26 e, ante a suspensão da 

cumulação da Defensoria Pública nesta comarca, por prazo indeterminado, 

tenho por bem nomear a douta advogada Dra. Quecele de Carli, a fim de 

que represente a parte requerida Marcia Adriana Teixeira dos Santos, 

durante o tramite processual. Arbitro honorários advocatícios a causídica 

nomeada, no valor equivalente a 05 (cinco) URH, em conformidade com a 

tabela da Ordem dos Advogados do Brasil (Res. 096/2007-OAB/MT), nos 

termos do Provimento nº. 09/2007-CGJ.

 INTIME-SE a causídica nomeada para manifestar-se sobre a nomeação, 

bem como para requerer o que de direito.

Ante a certidão de fl. 34, DETERMINO que seja realizado estudo 

psicossocial na residência do genitor, no prazo de 15 (quinze) dias, com o 

fito de averiguar se o mesmo ostenta condições cabíveis à eventual 

acolhimento em seu âmbito familiar.

Considerando que é de conhecimento a ausência de Assistente Social 

credenciada nesta Comarca, DETERMINO a intimação da Secretaria 

Municipal de Assistência Social para providenciar a realização do estudo 

acima mencionado, no prazo exíguo retro mencionado.

INTIME-SE a parte autora acerca da presente decisão.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário, com a urgência que o caso requer, 

inclusive, utilizando-se dos meios de comunicação mais céleres à 

disposição deste juízo.

Terra Nova do Norte, 24 de julho de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 50520 Nr: 431-73.2012.811.0085

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFSCFEI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:65628/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, em determinação a sentença de fl. 66/67, que os 

valores depositados à fl. 54/55 não encontram-se vinculados aos autos 

junto ao Siscondj, eis que foram depositados na Conta da Diretoria do Foro 

(Banco do Brasil, C/C: 11.777-3, Ag: 3863-6) de modo que em contato com 

a Gestora Geral Kátia, esta informou que a conta é para pagamento de 

diligências e não permite transferência para outros bancos, apenas para o 

Banco do Brasil.

 Diante disso, impulsiono os autos para intimar a parte autora para que, no 

prazo de 15 dias, indique conta no Banco do Brasil para recebimento dos 

valores

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 53443 Nr: 536-79.2014.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIA LOCATELLI DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): STANLEY ZAINA, NEURANILDES MARTINS DA 

COSTA ZAINA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIO PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT Nº 13911

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Héber Amilcar de Sá Stábile 

- OAB:3283-B

 Certifico e dou fé que impulsiono os autos ao autor para no prazo de 15 

(quinze) dias IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO da parte STANLEY ZAINA e 

manifestar sobre a carta precatória de citação negativa da parte 

Neuramildes Martins da Costa, fls. 271-277 e ou requerer o que entender 

de direito.

O referido é verdade e dou fé.

Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade

Diretoria do Fórum

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 59604 Nr: 49979-52.2016.811.0077

 AÇÃO: Sindicância->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Monik Assad de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thiago Cruz Furlanetto 

Garcia Barbosa - OAB:13607

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº. 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito a fim de abrir vista ao Advogado da Sindicada 

o para ciencia da decisão retro (fls. 131), em conformidade à ordem de 

serviço nº 01/2008 deste juízo.

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 61624 Nr: 815-84.2017.811.0077

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário com pedido de tutela antecipada (art. 273 

do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Arizoli Gomes de Arruda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Henrique Barbosa da 

Silveira - OAB:15.333/MT/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

1- Interposto recurso de apelação, dê-se vista à parte recorrida para 

apresentar contrarrazões, no prazo legal.

2- Apresentadas as contrarrazões, remetam-se os autos ao Eg. Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região, com as homenagens e cautelas de estilo.

Comarca de Vera

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 126589 Nr: 2978-25.2018.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARINA SILVA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernanda Aparecida Ferreira 

da Silva - OAB:22857/O, MOISES FERREIRA JUNIOR - OAB:23.019-A / 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°2978-25.2018.811.0102

Código n° 126589

Vistos, etc.

INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a 

petição inicial, apresentando nos autos documentos que comprovem o 

início de prova material, especificamente quanto ao período de carência do 

benefício requerido, sob pena de indeferimento da petição inicial, nos 
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termos do artigo 321 c/c artigo 332, inciso II, ambos do Código de 

Processo Civil.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Vera/MT, 10 de dezembro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 120200 Nr: 68-25.2018.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDENILSON ALVES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI MOVEL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA CRISTINA MAYER - 

OAB:OAB/MT - 18.586, CAROLINA DEPINÉ DE OLIVEIRA - OAB:14125, 

SILVANO FRANCISCO DE OLIVEIRA - OAB:6280B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o(a,s) Advogado(a,s) da parte autora da designação da audiência 

de Conciliação para o dia 27 de FEVEREIRO às 10h40min, neste Juízo, bem 

como para que providencie o comparecimento da parte autora na 

audiência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 124072 Nr: 1859-29.2018.811.0102

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO WILLY JARDIM DA SILVA, 

ANDERSON JOSE PADILHA DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOUGLAS SILAS DE PADUA 

ALVES - OAB:19984/O, HAVNNER WILSON CARDOSO DE ANDRADE - 

OAB:23089/O, MARIA CRISTINA DE SÁ PEREIRA - OAB:25351/B

 Intimação dos Advogados dos denunciados para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestarem acerca do laudo psicossocial de ref. 252.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 103367 Nr: 1135-64.2014.811.0102

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIO ALVES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO DE OLIVEIRA CAMARGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO DE OLIVEIRA - 

OAB:19069/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o(a) Advogado (a) da parte Autora, para querendo no prazo de 15 

(quinze)dias,apresentar endereço atualizado da parte requerida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 125153 Nr: 2277-64.2018.811.0102

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERFORTE - COOPERATIVA DE ECONOMIA E 

CRÉDITO MÚTUO DOS FUNCIONÁRIOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS 

PÚBLICAS FEDERAIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCUS VINICIUS DE OLIVEIRA CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTÔNIO GOULART 

JUNIOR - OAB:24383

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o Advogado da parte autora, para no prazo de 15 (quinze) dias, 

providenciar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado de CITAÇÃO, por meio de guia, emitida no Portal 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), 

conforme provimento n. 07/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 37304 Nr: 104-92.2003.811.0102

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, 

ARQUITETURA E AGRONOMIA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILMAR ANTONIO GASOLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELMUTH FLAVIO PREZA 

DALTRO - OAB:7285/MT, JOÃO RICARDO MOREIRA - OAB:7881, 

TATYANE CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE - OAB:8508

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o Advogado da parte autora, para que no prazo de 10 (dez) dias 

proceda o recolhimento/pagamento da guia de diligência (Oficial de 

Justiça), bem como o recohimento referente as cópias que instruirão o 

mandado. As guias poderão ser geradas diretamente no site do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Juizado Especial Cível e Criminal

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010046-89.2015.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

R DA SILVA BARBOSA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA CRISTINA MAYER OAB - MT0018586S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JARBAS LINDOMAR ROSA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JARBAS LINDOMAR ROSA OAB - MT9876/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VERA SENTENÇA Processo: 

8010046-89.2015.8.11.0102. REQUERENTE: R DA SILVA BARBOSA - ME 

REQUERIDO: JARBAS LINDOMAR ROSA Vistos etc. Trata-se de embargos 

de terceiro interposto por R.DA SILVA BARBOSA – ME representada por 

Rosimeire da Silva Barbosa, em face de constrição realizada nos autos de 

n° 40-09.2008.811.0102, que tem como exequente Jarbas Lindomar Rosa 

e executado Flávio Camargo Serpa. Aduz a parte embargante que foi 

surpreendida com mandado de arresto decorrente de decisão judicial 

proferida nos autos do processo em epígrafe, uma vez que o exequente 

na ação principal indicou o seguinte bem a ser arrestado: veículo 

automotor Camionete Toyota, CD 4X4 SRV, 3.0, Placas JYB-8746, Chassi 

0904641406, ano 2006/2007, Cor Prata, contudo, tal veículo é de posse e 

propriedade da embargante. Relata que não é parte na relação processual 

acima citada, e que é possuidora direta do bem algo de pretensão de 

constrição judicial, além do fato de o bem ser de uso necessário e 

essencial para o funcionamento da pequena empresa. Citado, o requerido 

apresentou contestação ao ID n°9612470, alegando, preliminarmente, a 

intempestividade dos embargos de terceiro, uma vez que a embargante 

teve conhecimento da ação no ato da constrição, no dia 29/05/2015, só 

tendo interposto os presentes embargos de terceiro em 06/10/2015, 

estando, portanto, fora do prazo legal de 05 (cinco) dias. Impugnou, ainda, 

o valor da causa, que ser o valor da avaliação realizada no momento da 

penhora pelo Oficial de Justiça, qual seja R$52.000,00 (cinquenta e dois 

mil reais), bem como impugnou a concessão do benefício da justiça 

gratuita. No mérito, alegou que, muito embora a parte autora tenha relatado 

nos autos que o veículo é alienado fiduciariamente em favor do Banco 

Bradesco Financiamentos S/A, em consulta ao extrato do DETRAN/MT, 

verificou que em 14/04/2015, havia baixa do registro de alienação 

fiduciária. Aduz ainda que é fato público e notório que a propriedade do 

veículo sempre foi do Senhor Flávio, executado, e que, muito embora o 

veículo encontre-se em nome da embargante – que é esposa do 

executado – quem dele se utilizava todos os dias era o executado Flávio, 

a serviço de sua empresa. Vieram os autos conclusos. DECIDO. 

Preliminarmente, importa analisar a prejudicial relativa à tempestividade da 

oposição dos presentes embargos de terceiro. Os presentes embargos 

foram opostos em razão da existência de constrição judicial realizada nos 

autos de n° 40-09. 2008.811.0102, código n° 67150, sendo que alegam os 

embargantes que o veículo penhorado e arrestado é de propriedade da 
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empresa embargante. Com efeito, o artigo 1048 do Código de 

Processo/1973 vigente à época da oposição dos embargos, previa que 

“os embargos de terceiro podem ser opostos a qualquer tempo no 

processo de conhecimento enquanto não transitada em julgado a 

sentença”. Os embargos foram opostos em 06/10/2015. A certidão do 

Oficial de Justiça nos autos apenso traz que penhorou o veículo em nome 

de R. DA SILVA BARBOSA ME, o que traz prova inequívoca de que a 

empresa, que é a proprietária do bem, teve ciência da constrição judicial 

em seu ato de realização, que se deu em 29/05/2015. Quanto à alegada 

intempestividade, o Superior Tribunal de Justiça – STJ, em uniformização 

jurisprudencial, adotou entendimento que confere interpretação extensiva 

ao artigo 1.048 do CPC/73- vigente a época da propositura da ação, de 

que nas hipóteses de terceiro embargante não possuir ciência do 

processo de execução, especificamente, a respeito do ato de constrição, 

deve-se considerar como termo a quo a data do efetivo ato de turbação, 

em análise conjunta com o artigo 472, ambos do CPC/73. AGRAVO 

REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. 1. 

EMBARGOS DE TERCEIRO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. 2. 

AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência 

desta Corte, os embargos de terceiro devem ser opostos até o quinto dia 

após a arrematação e antes de assinada a carta, se o terceiro tinha 

conhecimento da execução. Caso contrário, o prazo tem início a partir da 

efetiva turbação da posse que se dá com a imissão do arrematante na 

posse do bem. Precedentes. 2. Na hipótese, o Tribunal de origem 

constatou que a ora agravada adquiriu o imóvel objeto de penhora antes 

do ajuizamento da execução e até mesmo da emissão do título executado, 

não havendo, portanto, fraude à execução e tampouco intempestividade. 

3. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1504959/SP, Rel. Ministro 

MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2015, 

DJe 02/02/2016). PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRAZO. 

MANIFESTAÇÃO NOS AUTOS. INTIMAÇÃO. 1. Para o terceiro embargante 

que não teve ciência da execução, o prazo inicia-se com a turbação, 

situação diversa da versada nos autos, em que o recorrente tomaria 

ciência inequívoca da imissão da posse anteriormente à juntada aos autos 

do mandado. Precedentes. 2. Agravo Regimental não provido. (AgRg no 

REsp 1206181/PA, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em, 

DJe 01/12/2010). Diante de todo o exposto, quanto a preliminar de 

intempestividade, resta acolhida, uma vez que, conforme acima exposto, 

os embargos de terceiro devem ser opostos até cinco dias após a 

arrematação, adjudicação ou remissão, em qualquer hipótese antes da 

assinatura da respectiva carta (art. 1.048 do CPC/73). A jurisprudência 

admite transferir o dies a quo do prazo para a partir da turbação ou 

esbulho quando o embargante não sabia da execução e penhora e 

quando os embargos sejam opostos contra a imissão na posse, pois, 

então, a insurgência não é contra a arrematação. No caso dos autos, a 

embargante tinha ciência inequívoca do processo e da penhora, haja vista 

a remoção do bem de sua posse, conforme certificado pelo Oficial de 

Justiça nos autos principais. Diante de todo o explanado, tendo sido os 

embargos de terceiro interpostos fora do prazo previsto no art. 675 do 

CPC, impõe-se a rejeição por flagrantemente intempestivos. Isso posto, 

REJEITO os embargos de terceiros opostos, JULGANDO-OS EXTINTOS 

sem julgamento de mérito, forte no artigo 485, IV do NCPC, pois 

intempestivos. Sem custas nem honorários, na forma dos arts. 54 e 55 da 

Lei n. 9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Vera/MT, 07 de dezembro de 2018. 

Adalto Quintino da Silva Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000046-81.2017.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICK ALEX ANDRADE CARNEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VERA SENTENÇA Processo: 

1000046-81.2017.8.11.0102. REQUERENTE: PATRICK ALEX ANDRADE 

CARNEIRO REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. Trata-se de 

ação sob o rito sumaríssimo ajuizado por Patrick Alex Andrade Carneiro 

em face de Banco Bradesco S/A. Ao ID n° 14689447 a parte autora 

manifestou pela desistência da presente ação, com o julgamento sem 

resolução do mérito. Assim, tendo em visa o pedido expresso da parte, 

HOMOLOGO A DESISTÊNCIA da presente ação, e por consequência, 

JULGO EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, nos termos do 

artigo 485, inciso VIII do Código de Processo Civil/2015. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Com o trânsito em julgado da sentença, CERTIFIQUE-SE e 

ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas de praxe. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Vera/MT, 10 

de dezembro de 2018. Adalto Quintino da Silva Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000060-31.2018.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA SANTINA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VERA SENTENÇA Processo: 

1000060-31.2018.8.11.0102. REQUERENTE: ROSA SANTINA DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Cuida-se de ação ajuizada sob o rito 

sumaríssimo por Rosa Santina de Oliveira em desfavor de Vivo S/A. 

Agendada audiência de conciliação para a data de 26/09/2018, 

verificou-se ausência da parte reclamante, sem qualquer justificativa. 

Nesse ponto, convém ressaltar que a Resolução de n°185/2013, em seu 

artigo 22, §1°, traz que “no caso de petição inicial, o sistema fornecerá, 

imediatamente após o envio, juntamente com a comprovação de 

recebimento, informações sobre o número atribuído ao processo, o Órgão 

Julgador para o qual foi distribuída a ação e, se for o caso, a data da 

audiência inicial, designada automaticamente, seu local e horário de 

realização, dos quais será o autor imediatamente intimado”. Assim, quando 

da distribuição dos autos, foi a parte autora intimada da designação da 

audiência de conciliação, uma vez que esta foi designada 

automaticamente. Desse modo, impõe-se a extinção do feito, sem 

julgamento de mérito, na forma do art. 51, I, da Lei nº 9.099/95. Ante o 

exposto, DECLARO EXTINTO o processo, sem julgamento de mérito, com 

fundamento no art. 51, I, da Lei nº 9.099/95. Custas pelo reclamante (Lei 

n.º 9.099/95, art. 51, § 2º). Sem honorários (Lei n.º 9.099/95, art. 55). Com 

o trânsito em julgado, arquive-se. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Vera-MT, 10 de dezembro de 2018. Adalto Quintino da Silva Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010130-61.2013.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX DE OLIVEIRA BRANDAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO OAB - 

MT0016512A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO AMATO PISSINI OAB - MT0013842S (ADVOGADO(A))

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VERA SENTENÇA Processo: 

8010130-61.2013.8.11.0102. REQUERENTE: ALEX DE OLIVEIRA 

BRANDAO REQUERIDO: BANCO DO BRASIL Vistos, etc. Trata-se de ação 

sob o rito sumaríssimo, em fase de cumprimento de sentença, movida por 

Alex de Oliveira Brandão em face do Banco do Brasil, ambos devidamente 

qualificados nos autos. A executada cumpriu parcialmente a obrigação, 
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tendo a parte exequente pugnado pelo levantamento do valor parcial, e a 

intimação da executada para o pagamento do remanescente – ID n° 

9602876; decisão ao ID n° 10897157, deferindo os pedidos da parte 

autora. Comprovado o pagamento do valor remanescente, a parte 

exequente pugnou pelo seu levantamento (ID n° 11482038) relatando que 

ainda faltava o valor referente a multa prevista no artigo 523, §1° do CPC; 

deferido o pedido da parte autora, determinando a intimação do executado 

para o pagamento do valor da multa – ID n° 14774832. Comprovado o 

depósito do valor da multa ao ID n° 15258081. Alvará expedido em favor 

da exequente do valor remanescente ao ID n° 15732884. Vieram-me os 

autos conclusos. É o relatório. Fundamento e decido. Analisando os autos, 

verifico que houve o cumprimento integral da obrigação imposta no título 

judicial. Diante disso, JULGO EXTINTA a execução, nos termos do art. 924, 

II, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE os 

autos com as baixas necessárias. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

EXPEÇA-SE o necessário nos presentes autos. Vera-MT, 10 de dezembro 

de 2018. Adalto Quintino da Silva Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE COLIDER 
 
PLANTÃO JUDICIÁRIO NA 1ª INSTÂNCIA – DEZEMBRO/2018  

PORTARIA Nº 90/2018-DF                                                         
Juíza Diretora: Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade 

CONSIDERAÇÕES INICIAIS: 
Considerando a entrada em vigor do Provimento nº 10/2016/CM, que revoga o Provimento nº 001/2013/CM e 017/2013/CM e 
estabelece o serviço de Plantão; 
Considerando o Provimento nº 16/2018-CM, que estabelece o recesso forense no período de 20.12.2018 a 06.01.2019; 
Considerando a designação por tempo determinado da servidora Myrna N. Q. L. Viana, como assessora de gabinete II do Juízo da 
2ª Vara; 
Considerando o afastamento da servidora Urichelli Gorgete Souza, no período de 14.12.2018 a 20.12.2018 e 29.12.2018 a 
13.12.2018; 
Considerando o afastamento do servidor Cícero de Assis, no período de 14.12.2018 a 25.12.2018; 
Considerando o afastamento da servidora Francieli Mocci Gaiardoni, no período de 20.12.2018 a 19.12.2018; 
Considerando o deferimento de permuta de plantão entre as servidoras Antônia V. da C. Nunis e Francieli Mocci Gaiardoni; 
Considerando o deferimento de permuta de plantão entre as servidoras Maria A. C. Tibúrcio e Rosimeire S. da Silva; 
Considerando a permuta de plantão entre as servidoras Maria A. C. Tibúrcio e Fernanda Steca Cioni; 
Considerando o afastamento do Magistrado Fernando Kendi Ishikawa, no período de 26/11/2018 a 30/11/2018. 
Considerando o deferimento da permuta de plantão entre os Magistrados Maurício Alexandre Ribeiro e Giselda R. S. de O. 
Andrade. 
Considerando a convocação do servidor Douglas Ferreira Corsini pela Escola de Servidores do TJMT; 
Considerando o deferimento de permuta entre os Magistrados Rafael Siman Carvalho e Giselda Regina Sobreira de Oliveira 
Andrade. 
RESOLVE: 
Art. 1º ALTERAR a escala de plantão dos Juízes, Gestores Judiciários e Oficiais de Justiça desta Comarca, referente ao mês de 
DEZEMBRO/2018: 
Data Classe Juiz(a) Servidor(a) Oficial de justiça 
01.12.18 Sábado Maurício Alexandre Ribeiro Maria A. S. Rissi Cícero de Assis 
02.12.18 Domingo Maurício Alexandre Ribeiro Maria A. S. Rissi Cícero de Assis 
03.12.18 Segunda-feira (Até às 12h) Maurício Alexandre Ribeiro Maria A. S. Rissi Antônio C. das Chagas 
03.12.18 Segunda-feira (A partir das 

19h) 
Fernando Kendi Ishikawa Neuride Antônia Nunes Antônio C. das Chagas 

04.12.18 Terça-feira (Até às 12h) Fernando Kendi Ishikawa Neuride Antônia Nunes José Roberto Fregato 
04.12.18 Terça-feira (A partir das 19h) Fernando Kendi Ishikawa Maria A. C. Tibúrcio José Roberto Fregato 
05.12.18 Quarta-feira (Até às 12h) Fernando Kendi Ishikawa Maria A. C. Tibúrcio Cícero de Assis 
05.12.18 Quarta-feira (A partir das 19h) Fernando Kendi Ishikawa Nair Santos Rockemback Cícero de Assis 
06.12.18 Quinta-feira (Até às 12h) Fernando Kendi Ishikawa Nair Santos Rockemback Tiago da S. Gouveia 
06.12.18 Quinta-feira (A partir das 19h) Fernando Kendi Ishikawa Antônia V. da C. Nunis Tiago da S. Gouveia 
07.12.18 Sexta-feira (Até às 12h) Fernando Kendi Ishikawa Antônia V. da C. Nunis Luiz Donizetti Rocha 
07.12.18 Sexta-feira (A partir das 19h) Rafael Siman Carvalho Antônia V. da C. Nunis Luiz Donizetti Rocha 
08.12.18 Sábado Rafael Siman Carvalho Antônia V. da C. Nunis José Roberto Fregato 
09.12.18 Domingo Rafael Siman Carvalho Antônia V. da C. Nunis José Roberto Fregato 
10.12.18 Segunda-feira (Até às 12h) Rafael Siman Carvalho Antônia V. da C. Nunis Cícero de Assis 
10.12.18 Segunda-feira (A partir das 

19h) 
Maurício Alexandre Ribeiro Douglas Ferreira Corsini Cícero de Assis 

11.12.18 Terça-feira (Até às 12h) Maurício Alexandre Ribeiro Douglas Ferreira Corsini Antônio C. das Chagas 
11.12.18 Terça-feira (A partir das 19h) Maurício Alexandre Ribeiro Dinoerce C. B. Henchen Antônio C. das Chagas 
12.12.18 Quarta-feira (Até às 12h) Maurício Alexandre Ribeiro Dinoerce C. B. Henchen Luiz Donizetti Rocha 
12.12.18 Quarta-feira (A partir das 19h) Maurício Alexandre Ribeiro Maria A. S. Rissi Luiz Donizetti Rocha 
13.12.18 Quinta-feira (Até às 12h) Maurício Alexandre Ribeiro Maria A. S. Rissi José Roberto Fregato 
13.12.18 Quinta-feira (A partir das 19h) Maurício Alexandre Ribeiro Ely Regina Maniezzo 

Pina 
José Roberto Fregato 

14.12.18 Sexta-feira (Até às 12h) Maurício Alexandre Ribeiro Ely Regina Maniezzo 
Pina 

Tiago da S. Gouveia 

14.12.18 Sexta-feira (A partir das 19h) Giselda R. S. de O. Andrade Maria A. C. Tibúrcio Tiago da S. Gouveia 
15.12.18 Sábado Giselda R. S. de O. Andrade Maria A. C. Tibúrcio Luiz Donizetti Rocha 
16.12.18 Domingo Giselda R. S. de O. Andrade Maria A. C. Tibúrcio Luiz Donizetti Rocha 
17.12.18 Segunda-feira (Até às 12h) Giselda R. S. de O. Andrade Maria A. C. Tibúrcio Cícero de Assis 
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17.12.18 Segunda-feira (A partir das 
19h) 

Giselda R. S. de O. Andrade Maria A. C. Tibúrcio Cícero de Assis 

18.12.18 Terça-feira (Feriado) Giselda R. S. de O. Andrade Maria A. C. Tibúrcio Antônio C. das 
Chagas 

19.12.18 Quarta-feira (Até às 8h) Giselda R. S. de O. Andrade Maria A. C. Tibúrcio Luiz Donizetti Rocha 
19.12.18 Quarta-feira (A partir das 15h) Maurício Alexandre Ribeiro Lenair da Silveira Luiz Donizetti Rocha 
20.12.18 Quinta-feira  Maurício Alexandre Ribeiro Lenair da Silveira Tiago da S. Gouveia 
21.12.18 Sexta-feira  Maurício Alexandre Ribeiro Lenair da Silveira Tiago da S. Gouveia 
22.12.18 Sábado  Maurício Alexandre Ribeiro Lenair da Silveira Tiago da S. Gouveia 
23.12.18 Domingo  Maurício Alexandre Ribeiro Lenair da Silveira Tiago da S. Gouveia 
24.12.18 Segunda-feira  Maurício Alexandre Ribeiro Fernanda Stecca Cioni Luiz Donizetti Rocha 
25.12.18 Terça-feira  Maurício Alexandre Ribeiro Fernanda Stecca Cioni Luiz Donizetti Rocha 
26.12.18 Quarta-feira  Maurício Alexandre Ribeiro Fernanda Stecca Cioni Cícero de Assis 
27.12.18 Quinta-feira (Até às 19h) Maurício Alexandre Ribeiro Fernanda Stecca Cioni Cícero de Assis 
27.12.18 Quinta-feira (A partir das 19h) Rafael Siman Carvalho Fernanda Stecca Cioni Cícero de Assis 
28.12.18 Sexta Rafael Siman Carvalho Fernanda Stecca Cioni Cícero de Assis 
29.12.18 Sábado Rafael Siman Carvalho Fernanda Stecca Cioni José Roberto Fregato 
30.12.18 Domingo  Rafael Siman Carvalho Fernanda Stecca Cioni José Roberto Fregato 
31.12.18 Segunda-feira  Rafael Siman Carvalho Flávia L. V. de A. 

Monguini 
Urichelli Gorgete 
Souza 

ENDEREÇOS E TELEFONES: 
  Nome Comarca Vara Telefone 
Adalto Quintino da Silva Itaúba Vara Única 6635411285 
Rafael Siman Carvalho Marcelândia Vara Única 6635362534 
Jean Paulo Leão Rufino Terra Nova do Norte Vara Única 6635411740 
Fernando Kendi Ishikawa Nova Canaã do Norte Vara Única 6635511105 
Giselda Regina Sobreira de Oliveira 
Andrade 

Colíder 2ª Vara 6635411285 

Maurício Alexandre Ribeiro Colíder 3ª Vara 6635411285 
Nair Santos Rockemback Colíder Cejusc 6692312469 
Douglas Ferreira Corsini Colíder Diretoria do Fórum 6692312469 
Antônia Vanderléia da Costa Nunis Colíder Diretoria do Fórum 6692312469 
Dinoerce Castardo Bocchi Henchen Colíder Diretoria do Fórum 6692312469 
Maria Aparecida Soares Rissi Colíder Diretoria do Fórum 6692312469 
Ely Regina Maniezzo Pina Colíder Diretoria do Fórum 6692312469 
Francieli Mocci Gaiardoni Colíder 3ª Vara 6692312469 
Fernanda Stecca Cioni Colíder 3ª Vara 6692312469 
Lenair da Silveira Colíder 3ª Vara 6692312469 
Maria Aparecida Cavalcante Tibúrcio Colíder 3ª Vara 6692312469 
Eriton Andrade da Silva Colíder 1ª Vara 6692312469 
Patrícia Novaes Costa Dominguez Colíder 1ª Vara 6692312469 
Flávia Liziana Vacario de Aquino 
Monguini 

Colíder 1ª Vara 6692312469 

Irene Celiane Luque Colíder 1ª Vara 6692312469 
Ana Maria Guimarães Colíder Juizado Especial 6692312469 
Rosângela Block Banazeski Colíder 2ª Vara 6692312469 
Neuride Antônia Nunes Colíder 2ª Vara 6692312469 
Myrna Nayara Queiroz Leite Viana Colíder 2ª Vara 6692312469 
Rosimeire Spontam da Silva Colíder 2ª Vara 6692312469 
Manuel Eugênio Martins Colíder Diretoria do Fórum 6699765655 
Antônio Carlos das Chagas Colíder Diretoria do Fórum 6696375040 
Cícero de Assis Colíder Diretoria do Fórum 6699813418 
José Roberto Fregato Colíder Diretoria do Fórum 6696471883 
Luiz Donizetti Rocha Colíder Diretoria do Fórum 6696897088 
Urichelli Gorgete Souza Colíder Diretoria do Fórum 6699226763 
Tiago da S. Gouveia Colíder Diretoria do Fórum 66996038993 

CONSIDERAÇÕES FINAIS:  
Art. 2º Esta portaria entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário. 
Publique-se. Registre-se. Encaminhe-se cópia ao Ministério Público Estadual, à Defensoria Pública Estadual, à Subseção da OAB e 
às Autoridades Policiais. 
Colíder, 05 de dezembro de 2018. 

Disponibilizado - 12/12/2018 Diario da Justiça Eletrônico - MT Ed. n.10394 Caderno de Anexos - 3 de 6



GISELDA REGINA SOBREIRA DE OLIVEIRA ANDRADE 
Juíza de Direito Diretora do Foro 
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ESTADO DE MATO GROSSO 

PODER JUDICIÁRIO 
COMARCA DE FELIZ NATAL 

 
EDITAL Nº. 005/2018 
 
O Excelentíssimo Senhor Doutor JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA, 
Meritíssimo Juiz de Direito e Diretor do Foro da Comarca de Feliz Natal, Estado de Mato 
Grosso, no uso de suas atribuições legais, ante o gabarito preliminarmente divulgado em 
26/11/2018, torna público o Gabarito Definitivo da prova realizada na data de 25-11-2018, 
para o processo Seletivo de Cadastro de Reserva Para Estagiários Nível Médio da Comarca 
de Feliz Natal-MT, bem como a divulgação dos aprovados e a pontuação obtida, por 
candidato. 

  
GABARITO DEFINITIVO 
 

01 D 11 A 21 A 31 A 
02 B 12 B 22 D 32 D 
03 D 13 B 23 A 33 B 
04 B 14 B 24 D 34 A 
05 C 15 A 25 B 35 D 
06 A 16 D 26 C 36 D 
07 C 17 A 27 D 37 D 
08 D 18 C 28 D 38 D 
09 B 19 A 29 B 39 C 
10 A 20 C 30 D 40 D 

 
 

CANDIDATO E CLASSIFICAÇÃO 
 

Classificação Nome Pontuação Situação 
1º KIMBERLI KAUANA DE LIMA 52,50 Classificado 
2º CRISTIAN GABRIEL FISCHER   50,00 Classificado 
3º LEONARDO BRAIAN DE 

SOUZA DOMINGUES  
45,00 Desclassificado 

4º JESSE BARBOSA DA 
CONCEIÇÃO 

45,00 Desclassificado 

5º EDUARDO DE AVILA E SILVA  45,00 Desclassificado 
6º VANESSA CAROLINA VIEIRA 

DE SOUZA 
42,50 Desclassificado 

7º LEANDRO OLIVEIRA 
FERREIRA 

42,50 Desclassificado 

8º RAUL FERREIRA ALVES 42,50 Desclassificado 
9º VITOR GABRIEL DE SOUZA 

ALMEIDA 
40,00 Desclassificado 

10 JOÃO VITOR LÓSS TOZZINI 40,00 Desclassificado 
11º JAIRO JUNIOR FERREIRA 

ROSA 
40,00 Desclassificado 

12º NATHALY DE CARVALHO 
MARIA CANHETE 

37,50 Desclassificado 

Disponibilizado - 12/12/2018 Diario da Justiça Eletrônico - MT Ed. n.10394 Caderno de Anexos - 5 de 6



13º MARIA LUIZA OLIVEIRA 
FERREIRA 

37,50 Desclassificado 

14 ALANA FERREIRA DE 
FREITAS 

35,00 Desclassificado 

15 WANDELA VITORIA SOARES  35,00 Desclassificado 
16 CAROLINA SALTON SANTA 

CATHARINA 
35,00 Desclassificado 

17 BRUNO OLIVEIRA FERREIRA 35,00 Desclassificado 
18 ANALICE SANDRIN 35,00 Desclassificado 
19 GABRIELA LIMBERGER DOS 

SANTOS 
35,00 Desclassificado 

20 ANA MARIA DA SILVA 
PEREIRA 

32,50 Desclassificado 

21 DEBORA LUISA SALTON 32,50 Desclassificado 
22 ALESSANDRA FERREIRA DA 

SILVA 
30,00 Desclassificado 

23 DANIELA APARECIDA DE 
LIMA GALVÃO 

30,00 Desclassificado 

24 MILENA VITORIA DOS 
SANTOS ALBUQUERQUE 

22,50 Desclassificado 

25 IZAK JOSE DA SILVA 
PEREIRA   

- Faltou 

26 LORENA DEVETAK COLEONE - Faltou 
27 DOUGLAS SOUSA RIGUER - Faltou 
28 ANA LUIZA VARGAS 

BEZERRA 
- Faltou 

29 TAMIRES MACHADO 
PEREIRA  

- Faltou 

30 LUCAS DANTAS FERREIRA - Faltou 
31 ALINE DE OLIVEIRA 

RICARDO 
- Faltou  

 
  
Todos os demais atos de Homologação e Contratação do Teste Seletivo, de acordo como o 
Edital nº 014/2012/GSCP, serão feitos pelo Presidente do Egrégio Tribunal de Justiça do 
Estado de Mato Grosso. 
 
E para que chegue ao conhecimento de todos os interessados determinou o juiz de direito e 
diretor desta Comarca que se expedisse o presente edital, que será afixado no átrio do fórum 
desta comarca e publicado no Diário da Justiça do Estado de Mato Grosso. Aos dez de 
dezembro de dois mil e dezoito (10/12/2018), eu Mailza Ramos de Araújo, Gestora Geral que 
digitei e subscrevo. 
 
Feliz Natal, 10 de dezembro de 2018.  

 
 

JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA 
Juiz de Direito/Diretor do Foro  
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